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 الكتاب: المصابيح في السيرة

المؤلف: السيد العبلمة المسند أبو العباس الحسني، أحمد بن إبراىيم بن 
 ىػ353الحسن بن إبراىيم المتوفى سنة 

 (محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين[20])
 ـ( 818 -ـ  790ىػ /  202 - ىػ 174)
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 ]خركجو كبيعتو[
[ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن عبد اهلل بن محمد قاؿ: لما مات محمد بن 47]

إبراىيم، كخطب أبو السرايا من الغد فقاـ إليو الناس كضجوا، كتكلم القراء كغيرىم، قاؿ: 
هم سنان؛ فقاؿ:يا آؿ علي فات الهالك أحدث« يومئذو »فوثب محمد بن محمد بن زيد؛ كىو 

فنجا، كبقي الباقي فلزمو النظر إلى دين اهلل، إف دين اهلل ال ينصر بالفشل، كعدك اهلل اليدفع 
بالتخاذؿ، ثم التفت إلى علي بن عبيد اهلل، فقاؿ: ما تقوؿ يا أبا الحسن، فقد رضينا 

اختار فلم يعد الثقة في نفسو، كلم يأؿ ، كقبلنا كصية أبي عبد اهلل عليو السبلـ كقد «باختيارؾ»
جهدان في تأدية حق اهلل الذم قلده؟ فقاؿ: ما أرد كصيتو تهاكنان بأمره، كال أدع القياـ بهذا األمر 

نكوالن عنو، كلكني أتخوؼ أف أشغل بو عن غيره مما ىو أحمد مغبة، كأفضل عاقبة، فامضي 
، كأنت رضان عندنا ثقة في «األمر»رحمك اهلل ألمرؾ كاجمع شمل بني عمك، فقد قلدتك 

، كقولي تبع لقولك.  أنفسنا، كقد قلدناؾ الرئاسة، فتقلدىا بطاعة اهلل كالحـز
فىمىديكا يد محمد بن محمد فبايعوه، ثم خرج إلى الناس، كأبو السرايا أمامو، فحمد اهلل أبو 

هم السبلـ كاف عبدان من السرايا كأثنى عليو، ثم قاؿ:يا معشر الزيدية، إف محمد بن إبراىيم علي
عباد اهلل قدر اهلل حياتو كأجل مماتو، فلما انقضى القدر ككفي األجل قبضو اهلل إليو، كنقلو إلى 
نىا بو من فقده، كعدمنا من  ما اختار لو من ثوابو كرحمتو، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على ما أيًصبػٍ



صلى اهلل « محمد»ز عنو، كيلحقو بنبيو رأيو كفضلو، كنسأؿ اهلل أف يغفر لو كيرحمو، كيتجاك 
 عليو كآلو كسلم كيربط على قلوبكم كقلوبنا بالصبر.
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ثم أخذ بيد محمد بن محمد فقاؿ: ىذا شبيهو كنظيره المقتفي أثره، كالمحيي سنتو قد تقلد 
للثواب  القياـ بأمركم بعده، كندب نفسو لما نكل عنو غيره من أىل بيتو محتسبان لؤلجر ملتمسان 

لدين اهلل كالذب عن عباد اهلل، كالدعاء إلى أكليائو، فمن كاف منكم مقيمان على نيتو راغبان في 
الوفاء هلل بعهده فليبايع لو، كليسارع إلى طاعتو كإجابتو، فبكى الناس حتى ارتفعت أصواتهم، 

 كعبل نحيبهم، كجزعوا حتى تخوؼ عليهم الفتنة.
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 []خطبتو بعد مبايعتو
فقاـ محمد بن محمد، فقاؿ: الحمد هلل الذم كتب على خلقو الفناء، كلم يخلقهم للبقاء 

كالخلود، كلم يجعل الموت عقابان عاقب بو أىل معصيتو، كال الحياة ثوابان أثاب بو أىل طاعتو، 
 أحمده على سراء األمور كضرائها، كمحبوبها كمكركىها.

السبلـ كاف لكم كهفان حصينان، كحرزان منيعان جمع اهلل بو  أما بعد: فإف أبا عبد اهلل محمدان عليو
أمركم، كأعز على طاعتو نصركم، فعمره اهلل ما أحب أف يعمره، ثم قبضو إليو باألجل الذم 
قدرلو، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على المصيبة، كنسأؿ اهلل أف يحسن الخبلفة علينا كعليكم 

لثواب، كإني قد قمت مقامو، كتحملت حملو، من غير بعده، كال يحرمنا كإياكم األجر كا
مشاكرة مني لملئكم، كال معرفة بما اجتمعت عليو في أمرم أىواؤكم، طلبان لًلىمّْ شعثكم، 

كتسكين نفرتكم، كجمع شتيتكم، فمن كاف راضيان بي ككاليتي فرضاه التمست، كإلى ما كافقو 
يجعلني على علم من ذات نفسو، ألجتنب كأصلحو أسرعت، كمن كاف كارىان فليظهر كراىتو، ك 

مساءتو، كأعتزؿ عنو، فإنو الحاجة لي في أمر اختلف فيو مختلف، كنقمو ناقم، كأنا أسأؿ اهلل 
خير القضاء، كحسن عواقب األمور، كال حوؿ كال قوة إالٌ باهلل العلي العظيم، كصلى اهلل على 

 محمد كآلو أجمعين.
 كاف من ذلك من أمورىم:  فقاؿ محمد بن علي األنصارم: فيما
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 أبت السكوف فما تجف مدامعي .... عينه تفيض بدمعها المتتابع
 لما تذكرت الحسين كبعده .... زيدان تحرؾ حزف قلب جازع

 صلى اإللو على الحسين كفتية .... في كرببلء تتابعوا بمصارع
 كعلى قتيل بالكناسة مفرد .... نائي المحل عن األحبة شاسع

 زل ابن إبراىيم عن أشياعو .... خيران كأكرمو بصنع الصانعكج
 نعم الخليفة كاإلماـ المرتضى .... ذا الدين كاف كمستقر كدايع

 كجزل اإللو أبا السرايا خير ما .... يجزم كصوالن من مطيع سامع
 حاط اإلماـ بسيفو كبنفسو .... بلساف ذم صدؽ كفعل نافع

 .. مع كل سلهبة كطرؼ رائعفي فتية جعلوا السيوؼ حصونهم ..
 فتلقين يابن النبي فما لها .... أحد سواؾ برغم أنف الطامع

 فلقد رأيت بها عليك طبلكة .... كضياء نور في جبينك ساطع
الذم بويع فيو مع رجل من المحبين كالمهنئين « اليـو» قاؿ نصر بن مزاحم: دخلت عليو في

اؿ: يابن رسوؿ اهلل، لم يمت من قمت مقامو، كلم فعزاه أكثر الناس كدخل رجل من الزيدية، فق
يعدـ من سددت مكانو، فأنت خير خلف من أفضل سلف، كشف اهلل بك الكربة، كدمل بك  
كلـو الرزية، كراجع بك آماؿ الشيعة، كقطع بقيامك ظنوف األعداء كالحسدة، فرحم اهلل أبا 

ينو، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، ثم عبد اهلل قد قضى حق اهلل عليو، كخرج من الدنيا سالمان بد
بكى، فقاؿ لو: اقعد رحمك اهلل فقعد، كسألت بعض من حضر: من ىذا؟ فقاؿ: ىذا محمد بن 

 علي األنصارم.
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 ]بعض أخباره[
[ ]أخبرنا أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن الكوفي[ عن نصر بن 48]

س دخل عليو أشراؼ الكوفة كرؤساء الزيدية، ككفد عليو مزاحم قاؿ:لما قعد محمد للنا
األعراب من القرل، كالبوادم، كقدـ عليو مسافر الطائي، كموسى النهركم، كمنصور المحلمي، 
كركضة التميمي، كيعقوب بن حمراف العجلي، كرستم الغنوم، كلم تبق قبيلة من قبائل العرب إاٌل 

، فغلظ ذلك «كخذلت الناس عنو»نها قعدت عن نصرتو أجابتو، كسارعت إليو، إالٌ بني ضبة فإ



 قلوب أىل الكوفة عليهم، كأغراىم باللعنة لهم.
قاؿ نصر: لما مضت لمحمد بن محمد ثالثة يـو بويع لو فٌرؽ عمالو كعقد ألويتو، فولى 

إسماعيل بن علي خبلفتو على الكوفة، ككٌلى ركح بن الحجاج العجلي شرطتو، كأحمد بن 
ارم ديوانو، كأقر عاصم بن عامر على القضاء، ككٌلى نصر بن مزاحم السوؽ، السرم األنص

كعقد إلبراىيم بن موسى بن جعفر على اليمن، كلزيد أخيو على األىواز، كللعباس بن محمد 
على البصرة، ككٌلى جرير بن الحصين على السنين كسورا، ككٌلى علي بن الفهد بالبداة، كعمير 

كيحيى بن فزعة الساحلين كنهر يوسف كناركشا كنهر الملك ككسور  بن جعفر العطاردم تستر،
الركام، ككلى الفلوجتين عبد الملك بن شاه كالنهرين كعين التمر الصقر بن برزة، كعقد البن 

األفطس على مكة، كفرض للوالة الفركض، كقواىم بالرجاؿ، كأقاـ أبو السرايا رحمو اهلل 
 دملت مصيبتهم، ثم توجو بهم إلى القصر.بالكوفة حتى سكنت ركعة الناس، كان

قاؿ نصر: حدثني رجل من أىل الكوفة ممن سكن القصر، قاؿ:كافى زىير القصر في اليـو 
الذم ىـز فيو فأقاـ بو أيامان، حتى سكن قلبو ككافى من كاف تفرؽ عليو بالهزيمة من أصحابو، 

بعد ثبلث، فكاف الكوفيوف  ثم نادل فيمن كاف بالقصر من الكوفيين: برأت الذمة ممن أقاـ
يلقى ببعضهم بعضان، كيقولوف: ما تركف ما أصبنا بو من ظلم ىذا الرجل إيانا، كتحاملو علينا، إف 

 تركنا القصر كخرجنا عنو أضعنا معايشنا، كإف أقمنا بعد ندائو فينا عىرَّضنا نفسنا.
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قبلت من جسر سوراء، فكبرنا سركران قاؿ: فما كفت الثبلث حتى رأينا أعبلـ أبي السرايا قد أ
بها، كسمع زىير التكبير فخرج ىاربان، كدخلت خيل أبي السرايا القصر فأقاموا بها حتى أراحوا 

 كدكابهم، ككدعوا أنفسهم، ثم رجع إلى سوؽ أسد.« خيولهم»
[ حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم الحسني بإسناده عن نصر بن مزاحم، عن رجل من 49]

الجامع قاؿ: نزؿ عبدكس بن أبي خالد الجامع فيمن كاف معو من خيوؿ أىل بغداد  أىل
كرجالهم، فلما بلغو ىزيمة زىير كدخوؿ أبي السرايا سوؽ أسد خندؽ حولو، كحصن عسكره، 

كعمد إلى ما كاف في البيادر من األطعمة فاحتازه، كجمعو، ثم فرقو في أىل الجامع كأمرىم أف 
هيأ للقتاؿ، كاستعد للحرب، قاؿ: فتقاعد أىل الجامع بو، انتظاران لقدـك يطحنوه ألصحابو، كت

أبي السرايا فنادل فيهم كعاقب بعضهم، فما قطع المنادم نداءه حتى كافى أبو السرايا سوراء 
 فيمن معو.

عن نصر بن مزاحم عن عبد اهلل بن محمد قاؿ: كقف أبو السرايا على شاطئ سوراء مما يلي 



عبدكس في أصحابو، فركبوا دكابهم كلبسوا أسلحتهم، ككقف حيالو، كقاؿ:يا أبا  الكوفة، كنادل
السرايا على من تيجىاًىلي كإلى كم تيمىاًدم في غيك، كتتابع في ضبللك مرة شارد تحارب جنود 
أمير المؤمنين كتقتل رعيتو، كمرة لص تقطع الطريق كتخيف السابلة، كمرة تستنهض السفهاء 

نكث البيعة، أما آف لك أف ترجع إلى حظك، كيفارقك شيطانك، أترجو أف إلى خلع الطاعة ك 
تزيل الدكلة كتغير الخبلفة بغوغاء الكوفة كيهود الحيرة؟ ىيهات.. ىيهات دكف ذلك سيوؼ 
خراساف كرماحها، كفرساف األنبار كحماتها، أما كاهلل إف األماف ألكدع كأعود عليك، كأحقن 

 لرجعة قبل الندامة.لدمك، فالنهضة قبل الصرعة كا
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قاؿ: كإنو ليكلمو بهذا الكبلـ إذ أتى أبا السرايا رجل من أىل القرل فدلو على مخاضة، فدعا 
أبا كتيلة فوجهو عليها، فسار على سوراء يريد العبور من تلك المخاضة، كأتاه رجل آخر فدلو 

فلم يلبث أف سمعنا التكبير من  على مخاضة أخرل فوجو عليها أبا الشوؾ، كأمره أف يعبر منها،
ناحية الجامع، كالنداء بشعار أبي السرايا، فعبر الكوفيوف النهر بالتراس كالرماح فوضعوا فيهم 
أسيافهم كانهـز أىل بغداد، فلم ينج منهم إالٌ القليل، كقتل عبدكس، كاصطلم عسكره كأسر 

 أخوه ىاركف.
يت ظفر بن عصاـ يعترض عسكر عبدكس عن نصر بن مزاحم، عن عبد اهلل بن محمد قاؿ:رأ

 بسيفو كىو يقوؿ:
نا .... كفعلنا حين قصدتم قصدنا  كيف رأيتم بأسنا كًجدَّ

قاؿ: كضرب فيها مسافر الطائي بسيفو حتى انكسر كطعن برمحو حتى انقصف، كحمل عليهم 
 بالعمود كىو يقوؿ:

 بغوا فقد صاركا إلى التدمير .... إلى أشد الحاؿ كالمصير
 مقتوؿ إلى أسير .... ثم تذكقوا لهب السعير ما بين

قاؿ نصر بن مزاحم: حدثني عبد اهلل بن عبد الحميد قاؿ: رأيت أعرابيان بجنب عدة أسرل كفي 
 يده رأس عبدكس، كىو يقوؿ:

 لم تر عيني منظران كاليـو .... كإف على سيوفنا من لـو
 ما صنعت ضباتها بالقـو .... كأف ذا في خطرات النـو

كرأيت أبا كتيلة على فرس أدىم معممان بعمامة حمراء، في يده سيف كترس يشد على  قاؿ:
 أصحاب عبدكس كىو يقوؿ:



 اصطبركا أين إلى أين الهرب .... كاستشعركا الويل كنادكا بالحرب
 قد ذىب الرأس فما صبر الذنب .... ياأىل بغداد تهيئوا للعطب

 كيف رأيتم كقع أسياؼ العرب
لسرايا الناس ليعبركا األسرل كيعبركا الرؤكس، ثم بعثهم إلى الكوفة، كتوجو إلى قاؿ: فأمر أبو ا

 القصر.
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 ، ثم إف الحسن بن سهل دعا بالسندم بن شاىك، فقاؿ لو: ترل ما ىجم علينا من ىؤالء القـو
كقتلهم من قتلوا كأسرىم من أسركا، كقد أردت توجيهك إلى ىرثمة بن أعين كىو ممن قد 

عداكتو لنا، كإنكاره حقنا كسركره بكل ما دخل علينا من الوىن، كالنقص في دكلتنا،  عرفت
كلست أرجو قدكمو كال آمل رجعتو، ككتب إلى ىرثمة، قاؿ السندم: فلحقت ىرثمة بحلواف 

حين ىم بالرحلة منها، فلما قيل لو: السندم بالباب أمر بإدخالي عليو، فلما قدمت عليو 
عليو كتاب من منصور بن مهديفي جوفو رقعة كتب بها إليو أبو السرايا  كأخبرتو الخبر، ككرد
 فيها أبيات من شعر:

 ىزمت زىيران كاصطلمت جيوشو .... كقلدتو عاران شديدان إلى الحشر
 كأكردت عبدكس المنايا كحزبو .... كأخرجت ىاركنان إلى أضيق األمر

 اركا إلى الفقركأيتمت أكالدان كأرملت نسوة .... كأنهبت أقوامان فص
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فلما كصل إليو كتاب منصور كقرأ الشعر الذم فيو بكى حتى رأيت الدموع تتحدر على لحيتو 
تحدران كأمر قواده كجنوده بالمسير، كتوجو نحو بغداد، فلما كصل إلى النهركاف تلقاه بنو ىاشم 

تكبير كالدعاء حتى دخل كأشراؼ الناس سركران بقدكمو كتعظيمان ألمره، كارتفعت األصوات بال
من أبواب خراساف فتلقاه النساء كالصبياف بالضجيج كالبكاء على قتبلىم، كرفع إليو األطفاؿ 
كاليتامى، فلما رأىكثرة من قتل منهم بكى، ثم قاؿ:ال يهدل اهلل من كاف ىذا فعلو، كبعث إلى 

بمىا في الخزائن من الحسن بن سهل رسوالن يسألو تقويتو بما في بيت الماؿ من األمواؿ، ك 
السبلح، كأقاـ بالياسرية ييًضٍيفي أصحابو كقواده، ثم توجو إلى نهر صرصر، كتوجو أبو السرايا 

إلى نهر صرصر حين أتاه فتح المدائن، كقد نزؿ ىرثمة في الجانب الشرقي منو، كنزؿ 



بو أبو السرايا الرستمي، ككاف على مقدمتو، فلقي الرستمي فقاتلو قتاالن شديدان حتى انهـز كغل
على الجانب الغربي، فأقاـ بنهر صرصر خمسة عشر يومان كليلة يتراموف بالنشاب كالحجارة، 

كيقتتلوف في السفن، فلما ارتحل أبو السرايا من نهر صرصر أمر ىرثمة عدة من القواد فاقتتلوا 
ة، كاتبعو ىرثمة قتاالن شديدان حتى انهـز أبو السرايا كقتل أخوه فركب كجهو ىاربان إلى الكوف

 فيمن معو من أصحابو كقواده.
قاؿ: كعسكر ىرثمة بالجارية، كعسكر أبو السرايا بالعباسية، كلم يكن بينهما قتاؿ كثير إاٌل أف 
الطبلئع تلقى الطبلئع فيقاتل بعضها بعضان، فأمرىم ىرثمة بقطع شربهم، كسد الفرات عليهم، 

شر أنباط القرل فسكَّركا الفرات بالجارية، كأمر ىرثمة من كاف في عسكره من الفعلة، كح
 كحفركا مغيضان يحمل الماء إلى اآلجاـ، كالصحارم بمهل لينقطع عن أىل الكوفة.

فقاؿ نصر بن مزاحم:كنت فيمن عند أبي السرايا إذ جاءه جماعة من أىل الكوفة، فقالوا: 
انهض بنا إليو، فواهلل النرجع  أصلح اهلل األمير، ننتظر بهذا الرجل كقد قطع شربنا، كسكر فراتنا،

 حتى يحكم اهلل بيننا كبينو، كنستظهر بالحجة عليو.
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، كنهض معو أربعة آالؼ من الزيدية «فنهضوا»قاؿ: فأمر أبو السرايا الناس بالنهوض إلى ىرثمة 
 ممن كاف رجع عنو بالقصر قد لبسوا األكفاف كتحنطوا للموت.

اإلثنين لسبع خلوف من ذم ا لقعدة إلى الرصافة بعد أف جرل بينهم قاؿ: كخرج أبو السرايا يـو 
، فصفهم  قتاؿ شديد فأخبر الناس كقد أخبره جواسيسو أف ىرثمة يريد مواقعتو في ذلك اليـو

 مما يلى الكوفة، كمضى ىو في جريدة خيل حتى عبر القنطرة كراىة أف يأتوه منها.
زيد العلوم عن الكوفي عن نصر بن مزاحم قاؿ[: [ ]أخبرنا أبو العباس قاؿ: حدثنا أبو 50]

قاؿ عبد اهلل بن محمد: فبينا نحن بالرصافة إٍذ أقبل ىرثمة بخيلو فرجع إلى الناس، فقاؿ: صفوا 
 صفوفكم ككونوا على تعبئتكم، فإف العدك قد أقبل.

لبث أف أقبل كيستطلع رأيو في قتالو، فلم ي«: بإقباؿ ىرثمة»كبعث إلى أبي السرايا رسوالن يخبره 
أبو السرايا كىو كالبعير الهائج يكاد يقلعو الغضب عن سرجو قاؿ: فعبأ ميمنة كميسرة كقلبان 

 كجناحين كأمر كل قائد بتحريض أصحابو، كمن كاف في المعسكر بقراءة القرآف.
ثم إف ىرثمة رجع فعبر الفرات كأتاىم مما يلي القنطرة فوقف بالرصافة كخندؽ خمسة آالؼ 

جو إليو بالفرساف كالرٌجالة، فالتقوا بالقصر كنواحيو كاقتتلوا قتاالن شديدان، ككاف على رجل كتو 
مقدمة أىل الكوفة ركح بن الحجاج في جماعة من األعراب كالكوفيين، كأبو السرايا في 



 الساقة.
قاؿ عبد اهلل بن محمد: لقد رأيت أبا السرايا كقد ألقى خوذتو على ظهره من شدة الحر كىو 

ؿ: الصبر الصبر قد كاهلل نكل القـو كمىا بعد اليـو إالٌ ىزيمتهم، ثم حمل فقتل قتلى كثيرة، يقو 
كخرج قائد من قواد ىرثمة يكنى أبا خزيمة البسان درعان على فرس كميت كبيده قناة كترس، 

رأسو  كنادل أبا السرايا إلى البراز، فحمل عليو أبو السرايا فاطَّردا ساعة كضربو أبو السرايا على
يقتلونهم، « الكوفة»فخالطت الضربة قربوسو، فخر قتيبلن فانهـز ىرثمة كأصحابو كاتبعهم أىل 

 كيأسركنهم حتى بلغوا صعيبان.
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 ]استشهاد أبي السرايا[
عن نصر بن مزاحم: قاؿ أتى ىرثمة يـو األضحى أصحابو فأمرىم أف يتعبئوا أحسن تعبئة، 

خرج محمد بن محمد فصلى بالناس فلما صعد المنبر زحف ىرثمة  كيتهيئوا أكمل تهيئىةو، كقد
حتى صار منو قريبان بقدر مزجر الكلب، فخطب محمد الناس فحمد اهلل كأثنى عليو، ثم قاؿ:يا 

أىل الكوفة قد برح الخفاء كحق التصريح، إف ىؤالء القـو قد جدكا كتهاكنتم، كصدقوا 
ية، كالبعد تقاعدكم عنهم فشل كال مهانة، فاستحيوا ككذبتم، كأيم اهلل ما بعد موقفكم ىذا غا

من اهلل في حقو، كخيانة محمد في ذريتو، فقد أصبحنا كاهلل بين أظهركم كقد بدت لعدكنا 
مقاتلنا، فلم يبق إالٌ أف يطلعوا على فشلكم، كيتجاكزكا إليكم حيطانكم، ثم يقع ما ال مهرب 

ًإنػَّهيٍم مىيّْتيوفى?]الزمر:منو، كيجب ما ال يملك دفعو، كبكى، ثم تبل ى [، 30ذه اآلية ?ًإنَّكى مىيّْته كى
فبكى الناس حولو، كنهضوا للحرب، كزحفوا إلى ىرثمة، فلما رأل ىرثمة كثرتهم كجدىم صرؼ 

 أعنة دكابو قبل أف يرمى بسهم أك يزىق بسيف، كانصرؼ الناس من المصلى إلى الكوفة.
من حضر محمدان يخطب الناس، فقالوا: ما رأينا قاؿ نصر: فحدثني مشائخ من أىل الكوفة م

أحدان كاف أربط جأشان كال أثبت جنابان منو، كاهلل لقد قربوا منا حتى لقد كادت تصل إلينا 
 رماحهم، كتطؤنا خيلهم كإنو لعلى منبره ماضو في خطبتو، ما تزؿ لو قدـ، كال ينقطع لو قوؿ.
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مد النهشلي قاؿ: إنو لما كاف يـو السبت لست بقين عن نصر بن مزاحم عن عبد اهلل بن مح
من ذم الحجة أقبل ىرثمة في جماعة كثيرة من أصحابو، فخرج إليو أبو السرايا كأىل الكوفة، 



، كقتل من أصحاب «كأسر مثلهم»فاقتتلوا قتاالن شديدان، فقتل من أىل الكوفة ثبلثوف رجبلن 
ثاء لخمس خلوف من المحـر كقد احتشد كاحتفل ىرثمة سبعة نفر، ثم انصرفوا كعاد يـو الثبل

فخرج أبو السرايا إليو في أىل الكوفة، فاقتتلوا قتاالن شديدان، كصبر ًكبلى الفريقين كامتدت بهم 
الحرب حتى انتصف النهار، كحميت الشمس عليهم، ككثر النداء في جانب الكوفة بالسبلح، 

نهض للمعونة، كخرج النساء، كالصبياف يرموف فلم يبق متخلف إالٌ لحق بهم، كال متقاعد إالٌ 
 بالحجارة، كيستقبلوف الناس بالماء كالسويق.

قاؿ بعض الناس: رأيت أبا السرايا في ذلك اليـو يشد على الميمنة فيخالطهم فيضرب كيطعن، 
ثم يرجز بالرماح فيشد على الميسرة، فيفعل ًفٍعلىو بالميمنة حتى أٍكثػىرى القتلى، كتخضبت كفاه 

 الدـ، كىو يقوؿ:ب
 كجهي مجني كالحساـ حصني .... كالرمح ينبي بالضمير عني

 كاليـو أبدم ما أقوؿ مني
عن نصر بن مزاحم عن عبد اهلل بن محمد قاؿ: طرؽ ىرثمة الكوفة يـو السبت لسبع خلوف 

، فخرج إليو أبو السرايا بالناس  رؼ كقد فاقتتلوا قتاالن شديدانمليان من النهار، ثم انص»من المحـر
خلت « ليلة»، فلما أف كاف يـو الخميس ألربع عشرة «ظهر على أىل الكوفة كقتل منهم كأسر

 حتى كقف بالرصافة، كعبأ خيلو تعبئة الحرب.« استعدكا»من المحـر أقبل كقد 
قاؿ عبد اهلل: كقد كنت ممن كقف بالميسرة، فخرج علينا رجل كأطوؿ الرجاؿ كأكملهم على 

 سيف، كىو يقوؿ:فرس كفي يده درقة ك 
 في نصره منافس« كراغب»ىل بارز للبطل المفارس .... 

 فبرز إليو رجل من األعراب كىو يقوؿ:
 أتاؾ يا داعي إلى البراز .... مجرب في ا لحرب ذك ارتجاز

 نختطف القرف اختطاؼ الباز
 فاختلفا طعنتين فقتل الرجل األعرابي.

 كىو يقوؿ:قاؿ: فخرج رجل من الحربتين من أصحاب ىرثمة، 
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 صبران فناديت بو سميعان .... أغر يركم سيفو نجيعا
 يترؾ من بارزه صريعا

فاختلفا بينهما ضربتين فقتل الحربي الرجل كأخذ رأسو، كنادل البراز، فخرج إليو رجل من أىل 



 الكوفة فضربو الحربي فقتلو، ثم نادل البراز، فخرج إليو أبو السرايا كىو يقوؿ:
 لدىر كأسباب الحين .... لليث غاب عطل من شبلينأتاحك ا

 لتفقدف العيش بعد االثنين
فاختلفا بينهما ضربتاف فضربو أبو السرايا فقتلو، ثم نادل ىل من مبارز؟ فبرز إليو رجل، كىو 

 يقوؿ:
 إني لمن بارزني قـر خشن .... من غمرات الحرب مكلـو البدف

 خرج إليو رجل، كىو يقوؿ:فضربو أبوالسرايا فقتلو، فنادل ثالثة، ف
 بثأر اثنين نهضت طالبا« .... من ىاب من ركع فلست ىائبا»

 أنج لك الويبلت مني ىاربا
فضربو أبو السرايا فقتلو، كحملت عليو خيل ىرثمة، ككثرت القتلى كاألسرل منهم، كلقد رأيت 

 أبا السرايا في ذلك اليـو كإف الدـ لينصب من قبا حفناتو.
ن محمد قاؿ:لما خرج أبو السرايا من الكوفة خرج أشراؼ أىل الكوفة، كعن عبد اهلل ب

ككجوىها إلى عسكر ىرثمة فأعلموه بخركج أبي السرايا، كسألوىم أمانهم كلم يلبث أف لحق 
بأبي السرايا قـو من األعراب، كقالوا: كاهلل ما رأينا كاليـو قط أحسن بدءان، كال أقبح منصرفان 

ت فيو، فواهلل ما أنت برعش الجناف، كإف ىذا الحي من شيباف كسائر فما الذم أخرجك مما أن
األحياء من ربيعة لتقر لك بالفضل، فحمد اهلل أبو السرايا كأثنى عليو، ثم قاؿ: أما كاهلل يابن 

عمي مافعلت ذلك من جبن كالخوؼ، كلكني بليت بثبلث لم يبل أحد بمثلهن: مكر ىرثمة بن 
ة، كمخالفة الناس إيام، كاهلل ماخرجت مما كنت فيو حتى أعياني أعين، كقرب بغداد من الكوف

الدكاء، كحتى ساءت النيات، كنكلوا عن الحرب كأحبوا الراحة، كمىا أشك أف اهلل قد صنع فإف 
 عادتو حسنة كإيادتو جميلة، ثم قاؿ: أين تريدكف؟
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الك كطعن القـو بالكوفة فأتيناؾ قالوا: نحن قـو من بني شيباف ننزؿ بعين التمر فسمعنا بارتح
ألف نصير إلى قولك، كنصرتك، فدعا لهم أبو السرايا، ثم سرنا كساركا حتى إذا شارفنا كاسط 

 لقينا رجل على راحلة فسألو أبو السرايا من أنت؟
 قاؿ: أنا رجل من أىل اليمامة، كقعت إلى البصرة كأريد الوقوع إلى كاسط.

 ة؟فقاؿ: كيف خلفت الناس بالبصر 
 قاؿ: ىم ساكنوف ىادئوف.



 قاؿ: فكيف رأيتهم في نصرتي؟
 قاؿ: كمن أنت؟

قاؿ: أبو السرايا السرم بن منصور الشيباني، فنزؿ الرجل فقبل يده، فقاؿ: ما رأيت بها اثنين 
يجتمعاف على مودتك، كالنصرة لك، فعدؿ أبو السرايا عن كاسط فعبر الدجلة، ثم توجو نحو 

 األىواز.
ا السيد أبو العباس بإسناده[ عن نصر بن مزاحم، عن محمد بن يحيى [ ]كأخبرن51]

فانتهينا إلى مدينة من مدائنها يقاؿ لها « إلىاألىواز»قاؿ:كنت فيمن خرج مع أبي السرايا 
السوس، فتخوؼ أىل السوس على أنفسهم كأغلقوا أبوابهم، كأحرزكا أمتعتهم، فنادل فيهم أبو 

نوا، كبلغ الباذ غيسي ككاف عامل األىواز نزكؿ أبي السرايا فكتب السرايا باألماف فرجعوا كأطمأ
إلى ببلد فارس كالجباؿ فإنو كاره لقتالو، كمحاربتو، « عن عملو»يسألو الخركج « كتابا»إليو 

 كيسألو الموادعة، فأبى أبو السرايا ذلك.
كقد كادعتك،  فكتب إليو: أما بعد، فقد فهمت كتابك كمىا أحببت من الموادعة، ككرىت لقائي

كأمنتك إلى أف ترحل من ببلد األىواز، كتخليها إلي، فإف ارتحلت كإال فبل أماف لك عندم. 
 كالسبلـ.
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فلما كصل الكتاب إلى الباذ غيسي جمع جنوده كأصحابو، ثم توجو نحو أبي السرايا فلم يشعر 
دل أبو السرايا فينا فاجتمعنا أبو السرايا إالٌ بأصحاب الطبوؿ كأصواتها، كتكبير الجند، فنا

فحرضنا كذكرنا كخوفنا العواقب، ثم نهض بنا إليو، فلما صرنا إليو صير مدينة السوس كراء 
، فلم نر عسكران كاف أكثر عدة ككراعان منو، كمن ذلك العسكر، كأمسك  ظهورنا ككاقفنا القـو

نو رجل من األعراب أبو السرايا عن الحمل كالقتاؿ لما رأل من كثرتهم كعدتهم فدنا م
فقاؿ:كاهلل ما ىؤالء القـو بأكثر ممن لقينا كال بأشجع ممن ىزمنا كقتلنا، فازحف بنا فإنا نرجوا 

 أف يغلب اهلل بقلتنا كثرتهم، ثم ترجل كأنشأ يقوؿ:
 ما ذا ألوناى كيرَّ بقلب صادؽ .... قد حصحص الحق إلى الحقائق

 صبران لهم بالسمر كالبوارؽ
من العلويين، فقاؿ:ما الذم تنتظر، أترجو أف يرجعوا عنك، كقد اطلعوا على قاؿ: كدنا رجل 

، كأٍلًحم الخيل بالخيل، فإما أعطاؾ اهلل الظفر، كإما رزقنا الشهادة  كىننا، فلف القـو بالقـو
 فقتلنا محامين عن ديننا.
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ع السيوؼ على فترجل كترجل الناس، كزحف بعضهم إلى بعض بالسيوؼ، فما سمعنا إالٌ كق
الهاـ، تقصف القنا، كأحدؽ الخيل على محمد بن محمد فقتل بين يديو بشر كثير، كصبر 

الفريقاف جميعا، كخرج أىل السوس فعلوا البيوت كالجدر كرموا بالحجارة كالنيراف، ككبركا من 
ناس من أىل الكوفة فرآه ال« جماعة»خلفنا، فانحاز إليهم أبو الشوؾ في جماعة من األعراب ك

حين رجع فظنوا أنها ىزيمة، ككضع أصحاب الباذغيسى فيهم السيوؼ فقتلوا كأسركا حتى 
حجزىم الليل كتفرؽ الناس في القرل كالجباؿ، كركب أبو السرايا كجهو كمحمد بن محمد 

كأبو الشوؾ كجماعة من األعراب كجوىهم راجعين إلى الجبل، فلم يزؿ الناس يتفرقوف عنهم 
ن أصحابو أحد، كتقطعت بهم أفراسهم، فانحازكا إلى قرية من قرل حلواف، حتى ما بقي معو م

شيباف فاستضافو كأقاـ عنده ليلتو تلك، كأصبح الشيباني « بني»فوجد أبو السرايا بها رجبلن من 
فأتى الكيدعوس، ككاف على طريق الجبل فأخبره أف أبا السرايا في منزلو، فلم يشعر أبو السرايا 

من »أحاطت بالقرية فخرج من الدار التى كاف فيها فعبل جببل كاف قريبا منو  إالٌ بالخيل قد
، كنذربو الكيدعوس فأحاط بالجبل كصعدت إليو الرجاؿ من كل ناحية، فكاف يشد «القرية

 عليهم عند رأس كل شعب كىو يقوؿ:
 يا نفس صبران قد أتاؾ الموت .... ما بعد ما عيمرت إالَّ الفوت

الرماح، كأثخنتو السيوؼ، كضعف حتى كاد يسقط يمينان كشماالن كناداه  فقاتل حتى أكجعتو
الكيدعوس: يا أبا السرايا، إنك مأسور فانزؿ تاركا فإنك آمن، فاستوثق منو أبو السرايا باألماف 

 ثم نزؿ، فلما صار في يده أخذ سيفو كأكثق كتافو، كقيده، فقاؿ لو أبو السرايا: فأين أمانكم؟
 بأس. فقيل: ليس عليك

 فقاؿ لو الكيدعوس: ادف مني، فدنا منو.
فقاؿ: كيلك ياكيدعوس كيلك أنت أمنتني فقبلت أمانك كصدقتي قولك كلست أشك في 

 القتل، كأنا أكلفك حاجة تقضي بها حقي، كتكوف عوضا من غدرؾ بي.
 قاؿ لو كيدعوس: نعم.
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عاب فإف كانا حيين فاطلب لهما فقاؿ لو: محمد بن محمد كأبو الشوؾ خلفتهما في بعض الش
 األماف، فأمر الكيدعوس بطلبهما فظفربهما، كأيكثقا كتافان كبعث بهما إلى الحسن بن سهل.



[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن الهيثم بن عدم، قاؿ: كنت حاضران مجلس الحسن بن 52]
 سهل حين قدـ بأبي السرايا، فلما دخل عليو قاؿ لو الحسن: من أنت؟

 أبو السرايا بن منصور الشيباني. قاؿ:
قاؿ: بل أنت الغادر الفاجر، ما الذم حملك على ما فعلت من الخركج على أمير المؤمنين 

 كالقتل لمن قتلت من المسلمين؟
 قاؿ: جفوة الوالة، كسوء الحاؿ كتقديم من ال يستحق التقديم.

 قاؿ: أكلم يكن لك ديواف مع ىرثمة.
 رمتي، كقدـ علي غيرم.قاؿ: بلى كلكنو جهل حقي كح

قاؿ: فهذا ىرثمة أساء إليك كفعل بك ما فعل، فما الذم أساء إليك أمير المؤمنين حتى نكثت 
 بيعتو كخرجت عن طاعتو؟

 قاؿ: استغواني جهاؿ من الكوفة كرككا لي الركايات.
 قاؿ: أكلم أيؤمنك، فما الذم منعك أف تقدـ على أماني؟

، فكبر الحسن كقاؿ: ككذلك يقتلك القضاء كالقدر.قاؿ: القدر الغالب، كالشقاء البل  ـز
 قاؿ: استبقني أيها األمير فواهلل ألنصحنك نصيحة لم ينصحها أحد من الناس.

 قاؿ: كذبتك نفسك، كأخطأ أملك قم ياىاركف بن محمد فاقتلو بأخيك.
 فقاؿ أبو السرايا: أنظرني أصلي ركعتين أختم بها عملي.

 ت، كحبان للحياة.قاؿ: بل ذاؾ فرار من المو 
قاؿ: لو فررت من الموت ما كقفت ىذا الموقف، كمىا أنا بأكؿ رجل قتل كالموت يعفو كل 
 أجل، كمىا عند اهلل خيره كأبقى، فضرب ىاركف عنقو، كأمر الحسن بصلبو على جسر بغداد.
كقدـ بمحمد بن محمد فأدخل دار اإلمارة فأشرؼ المأموف فرؽ لو كتعجب من صغر سنو 

تو، فىمىنَّ عليو كأمر لو بصبلة، كإنزاؿ كأرزاؽ، ثم خرج فدخل على جماعة من أىل بيتو كحداث
 من آؿ علي عليهم السبلـ فقالوا: ما فعل معك ابن عمك؟ فأنشأ يقوؿ:
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 رآني بعين قد رأل اهلل ذلكم .... ككاف يسيرا عنده أعظم ا لجـر
 ىبت نكث السقم فأعرض عن جهلي كداكل سقامو .... بطب أناة أذ

 لئن كاف حقان ما جنيت لقد عفا .... معاملة اإلحساف من ملك ضخم
 بمنّْ أمير المؤمنين كطولو .... ىىدىٍت كآكىت باألمن ركحي إلى جسمي



 سأمنحو شكران أديم اتصالو .... مدل الدىر أقصى منتهى غاية الوىم
، كحفظ محمدان  ثم قاؿ: أغضى كاهلل عن العورة، كنفس الكربة، ككصل الرحم، كعفا عن الجـر

في أىلو، كاستوجب الشكر من أىل بيتو، ثم كجو محمدان عليو السبلـ كأبا الشوؾ إلى خراساف 
 فلم يزؿ بها بأكـر مثول، كأحسن حاؿ حتى طعن في جنازتو فمات عليو السبلـ.

أمر أف  قاؿ: فهذا ما كاف من أمرىم، كذكر بعض الناس أنو لما أمر بضرب عنق أبي السرايا
يعلق رأسو في عنق أبي الشوؾ كيمضى بو إلى المدائن فيدار بو فيها، فلما فعلوا ذلك ردكه إلى 

 الحسن بن سهل فبعث بالرأس كبمحمد بن محمد كبأبي الشوؾ إلى خراساف.
كيقاؿ: إف محمد بن محمد بن زيد أقاـ بالكوفة بعد خركج أبي السرايا عنها كحارب المسودة 

ر كأيامان، كقصد بجيشو بغداد، كىو في زىاء عشرة آالؼ كزيادة، ككاف بينو سنة كثبلثة أشه
كبين الحسن بن سهل كزير المأموف خمسة عشر كقعة حتى كافى بنفسو كبجيشو إلى فرسخين 

 من بغداد، كقاتل حتى لم ير الناس في زمانو مثلو رحمة اهلل عليو.
من أىل بغداد، كقد تستركا بالتوارؾ كخرج إلى قتالو الحسن بن سهل في زىاء خمسين ألفا 

كالتراس حتى قتل بينهم عشرة آالؼ كزيادة، كأسر محمد بن محمد بن زيد عليو السبلـ في 
آخر الوقعة على شط الفرات، كىو مجركح، كحمل إلى خراساف إلى عند المأموف بمرك، 

ث كثبلثين سنة. كاهلل فحبسو سران كقتلو سران كدفنو سرا كىو ابن إحدل كثبلثين سنة، كيقاؿ: ثبل
 أعلم.
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 ( اإلماـ محمد بن سليماف )ع([21])
خرج محمد بن سليماف ىذا بالمدينة، ككثب عليو ابن األفطس الحسن بن الحسن كقاتل كأبلى 

كاجتهد، ككاف رجبلن فاضبلن ناسكان، فخذلو الناس كتوارل بعد أف أظهر رايتو، كقاتل أعداءه 
ها، كمات بعد ذلك كىو ابن ستين سنة، ككاف مع محمد بن إبراىيم أياـ كضبط المدينة كنواحي

حياتو، كخبلفتو، فلما قتل محمد بن إبراىيم قاـ من بعده محمد بن محمد بن زيد، ثم قاـ من 
 بعده محمد بن سليماف بن داكد.
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 ( اإلماـ القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل )الرسي([22])
 ـ( 860 - 795 ىػ / 246 -ىػ  169)
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 ]بعض من أخباره[
[ حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم الحسني رضي اهلل عنو عن يحيى بن الحسين العلوم 53]

صاحب ]كتاب[ األنساب قاؿ: حدثني محمد بن يحيى العثماني، قاؿ: كنت بمصر فسمعت 
ل دنانير، فردىا، فيقاؿ: إف الحركرم حمل إلى القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ سبعة أبغل تحم

 امرأتو المتو فهو حيث يقوؿ:
 تقوؿ التي أنا ردء لها .... كقاء الحوادث دكف العداء

 ألست ترل الماؿ منهلة .... مخاـر أفواىها باللُّهى
 فقلت لها كىي لوامة .... كفي عيشها لوصحت ما كفى

 دعيني ىديت أناؿ الغنى .... بيأس الضمير كىجر المنى
 امرئو قانع قوتو .... كمن يرض بالقوت ناؿ الغنىكفاؼ 

 فإني كمىا رمت من نيلو .... كقبلك حب الغنى ما ازدىى
 كذا الداء ىاجت لو شهوة .... فخاؼ عواقبها فاحتمى
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 ]اجتماعو بأحمد بن عيسى كعبد اهلل بن موسى[
بي قاؿ: حدثنا العبلئي [ ]أخبرنا السيد أبو العباس الحسني[ عن محمد بن يزيد المهل54]

قاؿ: صرت إلى أحمد بن عيسى كىو متوار بالبصرة فسألتو أف يحدثني بأحاديث، فقاؿ: لما 
طلبنا ىاركف خرجت أنا كالقاسم بن إبراىيم، كعبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن الحسن، 

ج القاسم بن فتفرقنا في الببلد، فوقعت في ناحية الرم، ككقع عبد اهلل بن موسى بالشاـ، كخر 
إبراىيم إلى اليمن، فلما توفي ىاركف اجتمعنا بالموسم فتشاكينا ما مرَّ علينا كنالنا، فقاؿ القاسم 
عليو السبلـ: أشد ما مرَّ بي أني لما خرجت من مكة أريد اليمن صرت إلى مفازة ال ماء فيها، 

رت لها حفرة كمعي زكجتي ابنة عمي، كبها حىٍمله فجاءىا المخاض في ذلك الموضع فحف
لتتولى أمر نفسها، كضربت في األرض أطلب لها ماء، فرجعت كقد كلدت غبلما كجهدىا 



العطش، كألحت في طلب الماء فرجعت إليها كقد ما تت كالصبي حي، فكاف بقاء الغبلـ أشد 
 علي من كفاة أمو، فصليت ركعتين كدعوت اهلل أف يقبضو، فما فرغت من دعائي حتى مات.

 بن موسى أنو خرج في بعض قرل الشاـ كقد جد بو الطلب كأنو صار إلى بعض كشكا عبد اهلل
المسالح، كقد تزيا بزم األكىرىة، كالمبلحين فسخره بعض الجند كحمل على ظهره، كأنو كاف إذا 

 أعيا كضع ما على ظهره لبلستراحة ضربو ضربا مبرحا، كقاؿ: لعنك اهلل كلعن من أنت منو.

(1/495) 

 

بن عيسى: ككاف من غليظ ما نالني أني صرت إلى كرزنين كمعي ابني محمد كقاؿ أحمد 
فتزكجت من بعض الحاكة ىناؾ، كاكتنيت بأبي جعفر الجصاص، فكنت أغدك كأقعد مع بعض 
من آنس بو من الشيعة ثم أركح إلى منزلي، كأني قد عملت يومي، كأكلدت المرأة بنتا، كتزكج 

ىناؾ، كأظهر مثل الذم أظهرت، فلما صار البنتي نحو  ابني محمد إلى بعض موالي عبد قيس
عشر سنين طالبني أخوالها بتزكيجها من رجل من الحاكة لو فيهم قدر، فضقت لو ذرعان لما 

دفعت إليو، كخفت إظهار نسبي كألح القـو علي في تزكيجها ففزعت إلى اهلل كتضرعت إليو في 
، فأصبحت كالصبية عليلة، ثم ماتت «ضكالعو »أف يختار لها كيقبضها كيحسن علي الخلف 

من يومها، فخرجت مبادران إلى ابني محمد أبشره فلقيني في الطريق كأعلمني أنو كلد لو ابن 
 فسميتو عليان كىو بناحية كرزنين ال أعرؼ لو خبرا لبلستتار الذم أنا فيو.
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 ]خركجو )ع([
ي بن الحسين بن شقير الكوفي بالكوفة، [ ]أخبرنا أبو العباس الحسني قاؿ: أخبرنا[ عل55]

في شعباف سنة ست كخمسين كثبلثمائة، قاؿ: حدثني محمد بن منصور المرادم بالكوفة، سنة 
تسعين كمائتين، قاؿ: كنت في منزلي بالكوفة سنة عشرين كمائتين كئيبان حزينان لما فيو آؿ محمد 

علي أبو عبد اهلل أحمد بن عيسى بن  صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمىا فيو شيعتهم، حتى استأذف
زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السبلـ فاستقبلتو، كأدخلتو منزلي، كرحبت بو، كسرتني 
سبلمتو من البصرة، ثم ما شعرت بشيء كأنا في الحديث معو كالتوجع لما فيو أمة محمد صلى 

راىيم بن إسماعيل الرسي عليو اهلل عليو كآلو كسلم حتى استأذف إلي أبو محمد القاسم بن إب
السبلـ فاستقبلتو كأدخلتو، كرحبت بو، كسررت بسبلمتو من الحجاز، كجعلنا نتحدث، كنذكر 



ما فيو الناس من الظلم كالتعدم، كمىا تغلب عليو الجائركف، حتى استأذف عبد اهلل بن موسى بن 
، كىنأت لو بسبلمتو، كقدكمو عبد اهلل بن الحسن عليو السبلـ فغدكت فاستقبلتو، كأدخلتو الدار

من الشاـ سالما؛ ألنو كاف بجبل لكاـ ؛ كأقبل عليو أحمد بن عيسى كالقاسم بن إبراىيم 
 يسأالنو عن حالو كأمره.

قاؿ: كرآىم أبو محمد الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد عليهم السبلـ فجاءنا كدؽ علينا 
لسبلمة، كقاؿ: الحمد هلل الذم جمعنا الباب فقمت ففتحت لو فسلم على القـو كدعالهم با

 كإياكم في دار كلي من أكليائنا.
قاؿ محمد بن منصور: كىؤالء ىم الذين كاف يشار إليهم كيفزع السلطاف منهم، كقد امتنعوا 

 عن الحضور عندىم كفي مجالسهم، كأخذ عطاياىم.
أردت أف أخرج قاؿ محمد بن منصور: فورد علي من السركر ما ال أحسن أف أصفو، كدىشت ك 

 فآخذ ما يأكلوف، فقالوا: إلى أين تمضي زرناؾ كتتركنا كتخرج؟
 فقلت: يا سادتي، آخذ لكم ما يصلح من المأكوؿ.

 فقالوا: كمىا عندؾ شيء؟.
 قلت: بلى، كلكن أستزيد.

 قالوا: كمىا عندؾ؟
 « .سابرم»فقلت: عندم خبز كملح كلبن كتمر 
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د على ىذا شيئان، كأغلق الباب لنأمن، فقمت كاستوثقت من الباب فقالوا: أقسمنا عليك ال تزي
كأغلقتو، كقدمت إليهم طبقان عليو خبز كملح، كخل كلبن كتمر، فاجتمعوا كسموا اهلل عزَّ كجل، 
كجعلوا يأكلوف من غير حشمة حتى استوفوا كشربوا من ماء الفرات الذم كاف عندم، كقاموا 

كلى فرادل، ككحدانا، فلما انقلبوا مدكا أرجلهم كل كاحد على فتوضئوا للصبلة فصلوا صبلة األ
سجادتو يتحدثوف كيغتموف ألمة محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمىا ىم فيو من الجور، 

كالظلم، فقمت كقعدت على عتبة الصفة ليراني جماعتهم، كبكيت، كقلت: ياسادة أنتم األئمة، 
، «كأنتم المشار إليكم»مة صلوات اهلل عليهم أجمعين كأنتم أكالد رسوؿ اهلل كأكالد علي كفاط

كأنتم أىل العقد كالحل، كأنتم العلماء، كاألئمة من ذرية النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككلد 
الوصي عليو السبلـ قد اجتمعتم كجمع اهلل بينكم، كنحن ببل إماـ، كال لنا جمعة كال جماعة، 

فيما يقربكم إلى اهلل عز كجل، كبايعوا كاحدا منكم،  كال عيد، فارحموا كبر سني، كاعملوا



لي كألمثالي كللمسلمين، كال نموت ميتة »أعلمكم كأقواكم حتى يكوف الرضا منكم، ترضوف بو 
 «.جاىلية ببل إماـ، كيكوف لنا إماـ نطيعو كنعرفو كنموت بإماـ

منا، كأنت منا أىل فقالوا صدقت: أيها الشيخ، ما أحسن ما قلت، كإف لك ملتنا، كلحمنا كد
 البيت، كمىا نطقت فهو الصواب، كنحن نفعلو بإذف اهلل إف شاء اهلل.

قاؿ: فقلت: فرحوني، كال تبرحوا حتى تبرموه كال تؤخركه إلى مجلس آخر، فإنا ال نأمن من 
 الحوادث.
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شيخنا  فبرز أبو محمد القاسم إبراىيم، كأقبل على أبي عبد اهلل أحمد بن عيسى كقاؿ: إف
ككلينا قد قاؿ قوالن صادقان متفقان، كقد اخترتك ألمة محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأنت 

العالم القوم تقول على ىذا األمر، فقد رضيتك، كرضي أصحابنا فػىتػىوىؿَّ ىذا األمر، فمد يدؾ 
جميعان: رضا أبا يعك على كتاب اهلل كسنة رسولو، فأنت الرضا لنا، ما تقولوف يا أصحابنا؟ قالوا 

رضا، فقاؿ أحمد بن عيسى: ال كاهلل كأنت يا أبا محمد حاضر، إذا حضرت فبل يجب ألحد أف 
يتقدمك، كيختار عليك، كأنت أكلى بالبيعة مني، فقاؿ القاسم: اللهم ]غفرا[، اللهم غفرا، 
يكوف أرضاؾ كأسألك أف تقـو بأمر أمة محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم فتحيلو علي، فقاؿ: ال 

 ذلك كأنت حاضر.
قاؿ: ثم أقبل القاسم على عبد اهلل بن موسى، فقاؿ: يا أبا محمد قد سمعت ما جرل كقد 

 امتنع أبو عبد اهلل أف يقبل ما أشرت بو، كأنت لنا رضا، كقد رضيتك لعلمك كزىدؾ.
لرضا فقاؿ: يا أبا محمد نحن ال نختار عليك أحدان، كقد أصاب أبو عبد اهلل فيما قاؿ، فأنت ا

 لنا جميعان.
فقاؿ القاسم: اللهم غفران أحلت علي أنت أيضان، لم تزىدكف في النظر ألمة أبيكم محمد صلى 

 اهلل عليو كآلو كسلم كللناس عامة؟
ثم أقبل على الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، فقاؿ: فأنت يا أبا محمد اقبل ىذا األمر 

 بلد بلدؾ، كتعرؼ من أمر الناس ماال نعرؼ.فإنك أىل لو، كأنت قوم على النظر فيو، كال
فقاؿ: يا أبا محمد كاهلل اليتقدـ بين يديك أحد إالٌ كىو مخطئ، أنت اإلماـ، كأنت الرضا، كقد 

 رضيناؾ جميعان.
 فقاؿ القاسم: اللهم غفران اللهم غفران.



، فقاؿ: إف أبا محمد لنا رضا كقد رضيت   بو.قاؿ: ثم إف أحمد بن عيسى أقبل على القـو
 قاؿ عبد اهلل بن موسى كالحسن بن يحيى: صدقت أيها الشيخ.
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قاؿ محمد بن منصور: فخفت أف يفوتنا كقت صبلة العصر، كلم يبرموا أمرا حتى أسىرَّ أحمد بن 
عيسى إلى القاسم إبراىيم كأخذ يده، كقاؿ: قد با يعتك على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل 

الرضا، فجعل القاسم صلوت اهلل عليو يقوؿ: اللهم غفران.. اللهم غفران،  عليو كآلو كسلم كأنت
ثم بايعو عبد اهلل بن موسى، كالحسن بن يحيى كرضوا بو، كقالوا لي: با يع، فقمت إليو كبايعت 
القاسم بن إبراىيم على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثم قاؿ لي القاسم: قم يا 

 كأذّْف، كقل فيو: حي على خير العمل، فإنو ىكذا نزؿ بو جبريل عليو السبلـ على أبا عبد اهلل
جدنا محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، فقمت، كأذنت كركعت كأقمت فتقدـ القاسم بن 

إبراىيم عليو السبلـ فصلى بنا جماعة صبلة العصر، كباتوا عندم تلك الليلة، كصلى بنا 
ما أصبحوا تفرقوا، كمضى القاسم بن إبراىيم إلى الحجاز، كأحمد المغرب كالعشاء جماعة، فل

بن عيسى إلى البصرة، كعبد اهلل بن موسى إلى الشاـ، كرجع الحسن بن يحيى إلى منزلو، 
 فكانوا على بيعة القاسم عليو السبلـ.

[ حدثنا أبو العباس الحسني رضي اهلل عنو بإسناده عن إسماعيل بن محمد بن إبراىيم 56]
 ؿ: لما استوفى عمي غلتو بخمسين ديناران فلقيو رجل يمدحو كأنشده قصيدة يقوؿ فيها:قا

 كلو أنو نادل المنادم بصوتو .... ببطن منى فيما تعم المواسم
 من السيد السباؽ في كل غاية .... لقاؿ جميع الناس الشك قاسم
 إماـ من أبناء األئمة قدمت .... لو الشرؼ المعركؼ كالمجد ىاشم

 وه علي ذك الفضائل كالنهى .... كأبناؤه كاألمهات الفواطمأب
 بنات رسوؿ اهلل أكـر نسوة .... على األرض كاآلباء شم خضاـر

 قاؿ: فأمر لو بالخمسين ديناران.
[ حدثني أبو العباس الحسني قاؿ: قاؿ عيسى بن محمد العلوم: قلت لمحمد بن 57]

 عليو السبلـ؟ منصور: يقولوف: إنك لم تكثر من لقاء القاسم
 قاؿ: بلى صحبتو فيما كنت أقع إليو خمسان كعشرين سنة.

 قلنا: فإنك غير مكثر عنو.

(1/500) 



 

قاؿ: ككأنكم تظنوف أنا كلما أردنا كلمناه، من كاف يجسر على ذلك منا، كلقد كاف لو في نفسو 
 لشغل، كنت إذا لقيتو لقيتو كأنما ألبس حزنان.

(1/501) 

 

 ركجو منها[]بيعة أىل مصر كخ
[ حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن محمد بن عبد العزيز بن الوليد قاؿ: اجتمع إلى 58]

القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ بعد قتل أخيو محمد بن إبراىيم عليو السبلـ الخارج بالكوفة مع 
من أصحاب أبي السرايا السرم بن منصور الشيباني، ككاف قبل خركجو معو صلوات اهلل عليو 

في -« عندىم»ىرثمة بن أعين أىل مصر، فبايعو منهم عشرة آالؼ أك يزيدكف، كأقاـ القاسم 
عشر سنين يزيد شيئان أك ينقص، ثم خرج منها خائفان يترقب، حتى لم يمكنو الخركج،  -خفية 

 فلبث ببلد الحجاز كتهامة، كبايعو أىل مكة كالمدينة كالكوفة.

(1/502) 

 

 ن[]خركجو إلى اليم
فلما أزؼ خركجو أنفذ إبراىيم بن ىاركف بغا الكبير في عساكر كثيفة، فخرج القاسم عليو 

« كالرم»السبلـ إلى ببلد اليمن، كاستخفى ىناؾ، كبث دعاتو في األقطار، ككاف أىل قزكين 
كالجباؿ، كأىل طبرستاف قد بايعوه، كبعث دعاتو من بني عمو إلى أىل بلخ، كطالقاف 

كركذ، فبا يعوه كراسلوه ليبعث إليهم بولد لو، فلم يأؿ جهده في الدعوة، فلما كالجوزجاف، كمر 
أبلى عذره كانتشر أمره، سيرت الجيوش في طلبو نحو اليمن، فاستاـ إلى حي من البدك 

كاستخفى فيهم، ثم راـ الخركج بالمدينة فأبى ذلك عليو أصحابو، كقالوا: العساكر تسرع إلى 
للناس ميرة كال سبلح، ككاتبو أىل العدؿ من األىواز كالبصرة، ككانوا الحجاز كالمدينة، كليس 

خواصو، كلم يكن في أمره أحد، كال إلىبيعتو كإظهار دعوتو أسرع، كال عليها أحرص من 
 المعتزلة، كقد كاف كرد أرض مصر على مواعيد أصحابو غير مرة.

(1/503) 

 



 ]علمو كزىده كبعض فضائلو[
ع، صابران في اهلل، داعيان إلى إحياء دين اهلل مجتهدان، مكدكدان متغيبان فلم يزؿ كذلك عمره أجم

من الظلمة، كىم يطلبونو كال يفتركف عنو، أعلم رجل كاف في زمانو، كأفقههم، كأزىدىم، 
 كأحلمهم.

كمن أصحابو الفضبلء، كمن الينوط الكوفيوف بو أحدا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن 
عمر الخارج بالكوفة، كلو من الركايات، كالتصانيف كالنقلة عنو ما يكثر عن علي عم يحيى بن 

 اإلحصاء.
[ حدثنا أبوالعباس الحسني قاؿ: حدثنا محمد بن ببلؿ عن محمد بن عبد العزيز بن 59]

الوليد قاؿ: سألت الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السبلـ عن أبي محمد 
يو السبلـ، فقاؿ: سيدنا ككبيرنا، كالمنظورإليو من أىلنا، كمىا في زماننا ىذا القاسم بن إبراىيم عل

أعلم منو، كلقد سمعتو يقوؿ: قد قرأت القرآف كالتوراة كاإلنجيل كالزبور، كما علمي بتأكيلها 
دكف علمي بتنزيلها، ثم قاؿ: لو سألت أىل األرض من علماء أىل البيت؟ لقالوا فيو: مثل 

 فأحمد بن عيسى بن زيد؟ فقاؿ: أحمد بن عيسى من أفضلنا، كالقاسم إماـ.قولي، قيل لو: 
[ حدثني أبو العباس الحسني قاؿ: حدثني جدم الحسن بن علي بن إبراىيم قاؿ: حدثني 60]

 -أبو عبد اهلل الفارسي، قاؿ: دخلنا مع القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ حين اشتد بو الطلب 
فانتهى بنا إلى ناحية فيها خاف، كاكترل خمس حجر ملتزقات،  -أظنو قاؿ: أكائل بلد مصر 

فقلت لو: جعلت فداؾ يابن رسوؿ اهلل نحن في عىوىزو من النفقة، كتجزينا بعض جحرة، ففرغ 
حجرتين عن يمينو، كأخركين عن يساره، كنزلنا معو في الوسطى منهن، فقاؿ: ىو أكقى لنا من 

 مجاكرة فاجر، كسماع منكر.

(1/504) 

 

قاؿ: كحدثني أبو عبد اهلل الفارسي قاؿ: ضاؽ باإلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ 
المسالك، كاشتد بو الطلب حتى نودم؛ كنحن مستخفوف معو خلف حانوت أسكاؼ من 

خلَّص الزيدية؛ فبلغنا الصوت: أال برئت الذّْمة ممن آكل القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ كممن 
ؿ عليو فلو ألف دينار، كمن البز كذا ككذا، كاإلسكاؼ مطرؽ يعمل اليرفع اليدؿ عليو، كمن د

رأسو، فلما جاءنا قلنا لو: أما ارتعت؟ قاؿ: كمن لي بارتياعي منهم، كلو قرضت بالمقاريض بعد 
 إرضائي رسوؿ اهلل عنى في كقاية كلده بنفسي.

(1/505) 



 

 اسم[( اإلماـ الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين بن الق23])
 ـ( 911 - 835ىػ /  298 - 220)

(1/506) 

 

 ]بعض أخباره قبل خركجو إلى اليمن[
[ حدثنا أبو العباس الحسني رضي اهلل عنو قاؿ: أخبرني علي بن أبي سليماف: أنهم 60]

حضركا يوما آمل ]ك[الناصر الحسن بن علي رضي اهلل عنو بالمصلى، فجرل ذكر يحيى بن 
م كأكثر ظني أنو أبو عبد اهلل محمد بن عمرك الفقيو: كاف كاهلل الحسين، فقاؿ بعض أىل الر 

 فقيها.
 قاؿ فضحك الناصر كقاؿ: كاف ذلك من أئمة الهدل.

قاؿ أبوالعباس الحسني: سمعت أبا محمد الركاني رحمو اهلل يذكر أنهم كانوا مع الناصر عليو 
لسبلـ، فبكى بنحيب كنشيج، السبلـ بالجيل قبل خركجو، فنيًعيى إليو يحيى بن الحسين عليو ا

 ثم قاؿ: اليـو انهد ركن اإلسبلـ.

(1/507) 

 

 ]قدكمو طبرستاف[
 قلت لو: ترل أنهما تبلقيا لما قدـ طبرستاف، قاؿ: ال.

ككذلك حدثني جدم، قاؿ: كقدـ يحيى بن الحسين عليو السبلـ علينا آمل كالناصر مع محمد 
متو كالموالي، فنزلوا حجرة بخاف العبل، كقد بن زيد في عسكره بجرجاف كمعو أبوه، كبعض عمو 

 أشار إليها، كنحن نجتاز الخاف.
قاؿ: كلم أسمع بػىلىغى من تعظيم بشر إلنساف ما كاف من تعظيم أبيو كعمومتو لو، ما كانوا 

 يخاطبونو إالٌ باإلماـ.
ب قاؿ: كامتؤل الخاف من الناس، كتكاثفت الغاشية حتى كاد السطح يسقط، كعبل صيتة، فكت

 إليو الحسن بن ىشاـ من سارية؛ ككاف على كزارة محمد بن زيداف ىذا مما يوحش ابن عمك.
فقاؿ: ما جئنا ننازعكم أمركم، كلكنا ذكر لنا أف لنا بها أىبلن كشيعة، فقلنا: عسى اهلل أف يفيدىم 

 منا.



 فخرجوا مسرعين، كثيابهم عند القصار، كخفافهم عند األسكاؼ، كمىا استرجعوىا.
كحملنا إليهم من منازلنا لحمان كدجاجا، كشيئان مما يصطبغ بو من ما حضرىم، أك غيره،  قاؿ:

 فتناكلوا إال من اللحماف فإنها ردت إلينا كهيئتها، فسألنا بعض الموالي،
فقاؿ: إنو يقوؿ: بلغني أف الغالب على أىل ىذه البلد التشبيو كالجبر فلم آمن أف يكوف من 

ىلنا بهذا البلد ال يتوقوف ذبائحهم، ككاف يشدد في الذبائح تأسيا ذبيحتهم، كقد سمعت أف أ
 بالقاسم عليو السبلـ.

(1/508) 

 

 ]سبب رجوعو من اليمن المرة األكلى[
[ حدثني أبو العباس الحسني رحمو اهلل قاؿ: أخبرني الشيخ أبو الحسين علي بن 61]

دينة كقد كردىا يحيى بن الحسين إسماعيل بن إدريس أنو سمع أباه رحمو اهلل يقوؿ: قدمت الم
من اليمن مغاضبا أىلها أنهم ال يطيعوف اهلل، كال يأمركف بالمعركؼ، كال ينهوف عن المنكر، 

 فتركهم كاعتزؿ أمرىم.
قاؿ: فوردت كتب أىل اليمن على أبيو الحسين بن القاسم، كعمومتو بالمدينة يتوسلوف بهم 

إليهم في التشفع إليو، حتى يعاكدىم، فإنهم على يحيى بن الحسين عليو السبلـ كيرغبوف 
يأتمركف لو، كال يخالفونو في شيء، فقد أخلفت ثمارىم كزركعهم كأسرع الموت منذ خرج في 

 مواشيهم كأنعامهم، فأجابهم كعاكدىم بعد تشفع كثير من أبيو كعمومتو كاستقصاء شديد.
اهلل اليماني رحمو اهلل ككاف  [ قاؿ أبو العباس الحسني رحمو اهلل: كقد حدثني أبو عبد62]

قاؿ: كاف سبب خركجو عنهم أف  -فارس يحيى بن الحسين عليو السبلـ كأحد أبطاؿ أصحابو
كأبو العتاىية ىذا ىو الذم دعا يحيى بن  -بعض القواد، أظنو قاؿ: من أرحاـ أبي العتاىية 

كقاـ بين يدم  -ى أىلها الحسين عليو السبلـ من المدينة كسلم أمر اليمن إليو، ككاف كاليها عل
ككاف يحيى  -يحيى بن الحسين منخلعا متجردان من كل شيء تقربا إلى اهلل عزَّ كجل كإنابة إليو 

بن الحسين بلغو عن ىذا القائد كشهد عليو عنده أنو شرب مسكرا، فبعث إليو من يقدـ بو 
ف الرجل فامتنع عليو ليقيم حد اهلل عليو فامتنع، فركب ىو عليو السبلـ بأصحابو إلى حيث كا

 فغضب كخرج، كقاؿ: ال أكوف كالمصباح يضيء لغيره كيحرؽ نفسو.
 ككاف ىذا أبو عبد اهلل رحمو اهلل من خلَّص أصحابو كأىل الفضل كالورع فيما علمتو.

(1/509) 

 



 ]جهاده للقرامطة[
كرئيسهم كحدثني أنو حضر معو عليو السبلـ ثبلثا كسبعين كقعة مع القرامطة، كأف كبيرىم، 

 يومئذ رجل يعرؼ بعلي بن الفضل، ككاف كذابا ميتػىنىبّْيان.
كحكي أنو خرج مرة في عسكر جرار ال يقادر قدرىم كعددىم، كأف الهادم عليو السبلـ 

كافقهم في بعض الليل فمنحوه أكتافهم، كقتل منهم مقتلة عظيمة، كغنم شيئان كثيرا، كأنو سمع 
 بن الفضل رسوؿ اهلل. من عساكرىم التأذين بأشهد أف علي

ثم خرج ىذا اللعين بجنوده، كحده كحديده نحو الكعبة ليهدمها، كأف طريقهم لم تكن على 
]طريق[ يحيى بن الحسين فبلغ يحيى بن الحسين خبرىم، كمىا ىموا بو، فنادل في أصحابو 

ا أدرم إاٌل فاجتمعوا، فقاؿ: إف ىؤالء قد خرجوا لما ىموا بو من ىذه الفادحة في اإلسبلـ، كمى 
، فتأىبوا للترصد لهم؛ فضعفوا كجبنوا لقلة عددىم إلى عدد  أف الفرض في منابذتهم قد لـز

، فأبى عليهم، كخرج بهم، فلما قاربوا عسكر اللعين تراءكا لو، فقاؿ ألصحابو: من ىؤالء؟  القـو
 فقالوا: العلوم صاحب اليمن كأصحابو.

(1/510) 

 

 قاؿ: ما يريدكف؟
 اربان لك. فأزرل بهم.قالوا: جاء مح

فقاؿ: ىو ما سمعت، فنزؿ بقومو كنزؿ يحيى بن الحسين بأصحابو، كقد ىالهم كثرة أعداء اهلل 
[ حدثني أبو العباس الحسني قاؿ: حدثنا أبو عبد 63في قلة عددىم، ككاف عدد ىم على ما ]

لسبلـ: مما اهلل اليماني رحمو اهلل: ألف رجل، فقاؿ لهم الهادم يحيى بن الحسين عليو ا
 تفزعوف، كأنتم ألفا مقاتل؟

 قاؿ: فقلنا: إنما نحن ألف.
 قاؿ: اتركوني على ألف.

 ما الرأم عندكم؟«: ألصحابو»قاؿ: ثم قاؿ الهادم عليو السبلـ 
قاؿ: فقاؿ أبو العشائر؛ ككاف ممن يقاتل راجبلن: ما في الرجَّالة أشجع مني، كال في الفرساف 

ثبلثمائة رجل، فسلحهم بأسلحة الباقين حتى نبيتهم، فإنا ال  أشجع منك، فانتخب من الجميع
نقدر عليهم، كال نطيقهم إالٌ ىكذا، فاستصوب الهادم ذلك منو، ففعلوا ليبلن ككقعوا فيهم 

ينادكف بشعار يحيى بن الحسين حتى ركبوا أكتافهم، كىزموىم ?كىلىيىنصيرىفَّ اهلل مىٍن يىنصيريهي ًإفَّ اهلل 
 [.40يزه?]الحج:لىقىًومّّ عىزً 



(1/511) 

 

 ]بعض مواقفو في شبابو[
[ حدثني أبوالعباس الحسني قاؿ: حدثني أبو عبد اهلل اليماني رحمو اهلل قاؿ: كاف يحيى 64]

بن الحسين عليو السبلـ إذا قاتل قاتل على فرس لو يقاؿ لو: أبو الحماحم، كلم يكن يطيقو من 
ٍلغيٍلًظ بل كاف كسطان من الرجاؿ، كلكن كاف رجبلن شديدان الدكاب غيره، كلم يكن بو من اٍلسيٍمًن كا

 قويان، ككاف يعرؼ بالشديد.
 كذكر أنو رآه شاؿ برمحو رجبلن كاف طعنو بو عن فرسو كرفعو بو فانثنى قصب الرمح كتكسر.
فأما إذىابو السكة بإصبعو من الدراىم الصحاح كالدنانير المدثرة كثنيتو العمود فمستفيض 

سمعت غير كاحد من أصحابو أنو قبض على أصابع رجل بيده السيف فهشم شائع، كقد 
 األصابع على المقبض.

كمن المشتهر الذم يتحدث بو: أنو كاف لو على رجل ماؿ؛ كلعلو كاف قبل أف يلي األمر؛ 
فماطلو الرجل، فخرج عليو، فأىول إلى عمود قباف معلق ىناؾ فألول بو عنقو، فبقي طوقا فيو 

 ، كأخرج عنقو منو.إلى أف سواه

(1/512) 

 

كسمعت بعض العرب ممن اسمو مثبت عندم، كتوسمت فيو فضبل أف يحيى بن الحسين كاف 
يدخل سوؽ المدينة كىو مراىق أكفي عنفواف بلوغو، كقد امتركا شيئانمن موضع فيقوؿ: ما 

وؿ: إنما طعامكم ىذا؟ فيقاؿ: الحنطة، فيدخل يده الوعا فيطحن منو بيده، ثم يخرج يده كيق
 ىو دقيق، يريهم شدتو كقوتو.

كسمعت محمد بن علي بن سليماف الرسي رحمو اهلل يحكي عن ابن محمد بن القاسم بن 
إبراىيم أف يحيى بن الحسين كاف غبلما حزكران بالمدينة، كأف طبيبان نصرانيان كاف يختلف إلى أبيو 

عن الحمار يومان، كتركو على  الحسين بن القاسم على حمارلو يعالجو في مرض كاف بو، فنزؿ
فلما خرج الطبيب فقد »الباب، كدخل، فصعد يحيى بن الحسين عليو السبلـ بالحمار السطح 

، فتحير الرجل، فقيل لو: نسألو أف ينزلو، فإف المثل «الحمار، فقيل لو: صعد يحيى بو السطح
فأنزلو، كدميت بنانو « إنزالو»السائر على أفواه الناس أنو إنما ينزؿ الحمار من صعد بو، فسألوه 

 فبلغ ذلك أباه، فزبره، كخاؼ عليو العين.
كقيل: إنو كاف أسديا، أنجل العينين، كاسع الساعدين غليظهما، بعيد ما بين المنكبين كالصدر، 



 خفيف الساقين كالعجز، كأنو األسد، كذلك أقول بشر في الناس.
ىواؿ الحركب بنفسو، ما يأتي بعضو بعد كباشر الحركب كالوقائع، كالطعن كالضرب، كتلقى أ

 ىذا.
كسمعت بعض أصحابو أنو كاف يخرج في المفازة كحرىمو على البعير فانقلب البعير بحرمو، فغدا 

ىو خلفو ليقف البعير، فلم يقدر حتى أخذ بذنب البعير فأكقفو، كأمر أىلو بالنزكؿ، فلما نزلوا 
 انفصل الذنب مع النصف من البعير بعركقو.

(1/513) 

 

كسمعت أيضا أنو حين دخل آمل كاف خفو عند اإلسكاؼ فبلحو اإلسكاؼ، كجفاه، فأخذ خفا 
كجعل بعض الخف تحت »كقت خركجو، كرفع العارضة بيده من اإلسطوانو، « خفافو»من 

 كبعضو معلقا، ففقد اإلسكاؼ الخف، كظن أنو سرؽ، كتعلق بإنساف.« العارضة
رضة، فنظركا فتعجبوا، فسألوه اإلخراج لو فرفع يده قاؿ يحيى: ال عليك خفك تحت العا

كأخرج الخف، فبلغ صاحب السلطاف شجاعة أعرابي فتعلق بو، كقاؿ: إف لك لشأنا، كمىا أنت 
إالٌ رجل ممن يحذر السلطاف جانبو، فسألو يحيى اإلفراج عنو، فأبى كقاؿ لو: أرني من 

 شجاعتك شيئان.
 أف أريك؟ فقاؿ: ىل يحضر في الحاؿ شيء يمكن لي

 فقاؿ: ليس معي إالٌ دنانير عيتىقه، فأخذ بعض الدنانير فقطعو ببنانو قطعا، فأفرج الرجل عنو.
كسمعت أنو كاف يخرج في المفازة على نجيب فجاءه أعرابي ليسلب منو شيئان، فدافعو فأبى، 

، فقاؿ: تعاؿ  كخذىا، فذىب فأخذ بيده شيئان، كقاؿ: تعاؿ كخذ ىذه الدنانير، فقاؿ: ألقها إليَّ
 الرجل فأخذ بيده األخرل كغدا مع اإلبل، فأداره حتى قطعو قطعة قطعة.

 ]بعض أخباره من سيرتو للعباسي[
قاؿ أبو الحسن علي بن ببلؿ جملة من أخبار الهادم إلى الحق المنتخبة من كتاب )السيرة( 

الفىٍرع من أرض التي جمعها علي بن محمد بن عبيد اهلل العباسي، ككاف عليو السبلـ يسكن 
الحجاز مع أبيو كأعمامو كبني عمو مقببلن على العلم كالدرس، مواظبا على النظر في الفقو، 

 مثابران على عبادة ربو.

(1/514) 

 



 ]كفود أىل اليمن إليو )ع( المرة األكلى[
ساة إلى أف كافاه كفد أىل اليمن يدعونو إلى ببلدىم، كيعدكنو النصرة كالمعونة كالتأييد كالموا

بأنفسهم كأموالهم، كجمع أيديهم إلى يده على إحياء دين اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم كمجاىدة أعداء اهلل كأعداء دينو، كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كذلك في سنة 
أربع كثمانين كمائتين، فنهض معهم كأجاب دعوتهم كأغدل السير حتى كافى صعدة من أرض 

ن فأظهر أىلها السركر بمقدمو، كاجتمعوا إليو كبايعوه على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل اليم
عليو كآلو كسلم فأقاـ بين أظهرىم شهران، آمرا بالمعركؼ، كناىيا عن المنكر، عامبلن بكتاب اهلل 

حق كمالوا كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم فوجدىم نافرين منو مٍزكىرّْين عنو قد ثقل عليهم ال
إلى الباطل، كاتبعوا الهول فجهد رضي اهلل عنو في تقويمهم كرياضتهم، كحرص على إرشادىم 

كىدايتهم، فتصعبوا عليو كلم يجد فيهم إلى ما حاكؿ مساغان، كال إلى تقويمهم كإصبلحهم 
ية، سبيبلن، فلم ير فيما بينو كبين اهلل تعالى المقاـ بين أظهرىم، فانصرؼ عنهم على سبيل خف

كاتخذ الليل جمبل، كانشمر إلى ببلده، كأغذ المسير كطول المراحل كالمنازؿ حتى عاد إلى 
كطنو من أرض الحجاز، فأقاـ بها مع جماعة أىلو جاريا على عادتو في طلب العلم كالنظر في 

 الحبلؿ كالحراـ كالسنن كاألحكاـ كاآلثار كاألخبار مجدا لو مواظبا عليو.

(1/515) 

 

 وفد إلى اإلماـ الهادم )ع( مرة أخرل[]توجو ال
من مخالفتو، كالعدكؿ عن أمره، كتبلكموا بينهم، كاتفقوا « منهم»فندـ أىل اليمن على ما فرط 

على أف يوجهوا إليو من كل قببيلة رجاالن معركفين من خيارىم كصلحائهم فيسألونو العودة إليهم، 
ابة مما قد أقدموا عليو من ترؾ طاعتو، كأنهم كيعلمونو ندمهم على ما فرط منهم، كالتوبة كاإلن

قد تعاقدكا كعاىدكا اهلل عزَّ كجل على أف يأتمركا بأمره كيسارعوا إلى نصرتو كيبادركا إلى ما 
 يدعوىم إليو كيبعثهم عليو كيندبهم لو من مجاىدة الظالمين كمنابذة الفاسقين.

جماعتهم، كسألوا كتضرعوا كألحوا، فلم فقدـ الوفد عليو كأدكا إليو ما تحملوا عمن كرءئهم من 
ير الهادم رضي اهلل عنو أف يتقاعد عنهم كيتأخر عمىا دعوه إليو كبعثوه عليو، فصرؼ الوفد عنو 

أحسن صرؼ، ككعدىم أف يخرج إليهم كال يتأخر عنهم، كأقاـ بعد خركجهم من عنده أياما 
و كبني أبيو، كعدة من ثقاتو فأصلح من أمره كعهد إلى أىلو، ثم خرج في جماعة من بني عم

 كخدمو حتى كافى أرض اليمن.

(1/516) 



 

 ]دخولو صعدة كبيعتو[
كنزؿ منها صعدة كاجتمع إليو أىلها، كمن حولها من خوالف كىمداف كبني الحارث بن كعب، 

 كبني عبد المداف.
فدعاىم ككانت بينهم فتنة عظيمة، كعداكة قديمة يقتل بعضهم بعضان، كيغير بعضهم على بعض، 

الهادم رضي اهلل عنو إلى الهدل، كذكَّرىم بأياـ اهلل كزجرىم عمىا كانوا عليو، كنهاىم عن الفتنة 
كالمعصية، ككعظهم بأبلغ المواعظ، كأحسن الخطاب، فسارعوا إلى قبوؿ قولو، كبايعوه على  

لمين، كمباينة كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإحياء معالم الدين، كمجاىدة الظا
بعد الفرقة كالعداكة المفرطة إخوانا  -ببركتو  -الفاسقين، كاختلط بعضهم ببعض كصاركا 

 متحابين، كتداعت إليو قبائل اليمن فبايعو أكثرىم، كفاء إلى طاعتو جمهورىم.

(1/517) 

 

 ]توبة أبي العتاىية[
الشاـ، كأكثر مخاليف كتاب أبو العتاىية على يديو، كفاء إلى طاعتو، كىو ملك صنعاء ك 

]ك[رساتيق اليمن، كسلم إليو ما كاف في يده من الممالك كاألمواؿ كاألثاث كتزىد كلم يزؿ 
يجاىد معو أعداءه كيحرض كيجد في نصرتو كإعزاز دعوتو، حتى استشهد بين يديو في بعض 

 أيامو كحركبو رحمة اهلل عليو كمغفرتو كرضوانو.
بلـ فيما ببينهم يأمرىم بالمعركؼ كينهاىم عن المنكر، كأقاـ الهادم إلى الحق عليو الس

 كيجاىد بمن أطاعو من تولى عنو من الجبارين الظالمين كيقاتل القرامطة كالمارقين.
ككاف عليو السبلـ إمامان سابقان فاضبلن فقيهان عالمان بكتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو 

لى غيرىما، كرعان دينان زاىدان ناصحان جوادان سخيان كريمان إ« عنهما»كسلم عامبلن بهما، غير عادؿ 
 مبرّْزان في جميع الخصاؿ المحمودة المقربة إلى اهلل جل جبللو.

(1/518) 

 

 ]مؤلفاتو[
كلو كتب كمصنفات في الدين كالشرع، منها كتابو الجامع المسمى كتاب األحكاـ في الحبلؿ 

حتاج إليو من أصوؿ الدين كشرائع اإلسبلـ مىا أعلم كالحراـ، كالسنن كاألحكاـ، قد ضمنو ما ي



ألحد من أىل بيت رسوؿ اهلل كتابان في الفقو أجمع كأكثر فائدة منو، كغيره من الكتب في 
 الشرائع كاألدياف.

(1/519) 

 

 ]شجاعتو كبعض حركبو[
ي زمانو لو ككاف رضي اهلل عنو شجاعان بطبلن مقدامان نجدان قويان أيدان، شديد البطش، لم يكن ف

شبيو كال نظير، كال في البأس كالنجدة مثيل، كال عديل، كلو كقائع مشهورة، كأياـ معركفة 
كمقامات محمودة، كحركب معلومة، قتل فيها صناديد الفرساف بيده، كىـز الجمع الكثير، 
كالجم الغفير بالقدر اليسير، كلو ضربات مشهورة قد ذاع نبؤىا، كشاع خبرىا في القريب 

بعيد، ضرب رجبلن من بني الحارث بن كعب في بعض أيامو بسيفو في كسطو فقده نصفين، كال
كطعن فارسان في بعض حركبو في ظهره كعليو الدرع فأنفذ السناف من صدره ككصل إلى قربوس 

 سرجو فهشمو كحطمو.
كتداعت في بعض مغازيو عليو جماعة ال تحصى كثرة من بني الحارث كغيرىم كىجموا عليو، 

و غار غافل كىو في دار من دكر قرية تعرؼ بهىجىر في نجراف فتفرؽ عنو أصحابو كخذلو كى
أكثرىم كلم يبق معو إالٌ نفر من المهاجرين من أىل طبرستاف من الكبلَّرية كالديالم، فلبس 

، فضرب رجبلن فأباف  سبلحو كركب فرسو كأمر بفتح باب الدار كخرج منها فحمل على القـو
كطعن آخر فنكسو صريعان، كطعن آخر فألقاه على عنق فرسو، فأفرجوا لو رأسو عن جسده، 

حتى توسط جمعهم فاعتورتو الرماح كأخذتو السيوؼ، فخرج من بينهم كقد أصابتو جراحات، 
ثم عطف عليهم كحده، فاستقبلو رئيس القـو مبارزان لو حنقان عليو فضربو بسيفو، ضربة على 

ل السيف إلى حشوة بطنو فخر ميتان، كثابت إليو جماعة من عاتقو، كعليو الدرع فقده حتى كص
أصحابو لما عاينوا ثباتو كمقاكمتو كحده مع ذلك الجمع الكثير، كثبتوا معو فمنحو اهلل أكتاؼ 

 عدكه فانهزموا ما بين قتيل كأسير.
كبلغني أنو رضي اهلل عنو قاؿ بعد ذلك: لما ضربت رئيس القـو تلك الضربة رفعت سيفي عنو 

ضربو فوجدت ريح الضربة، فعلمت أف اهلل قد قتلو كقويت بذلك منتي كأفرغ اهلل علي الصبر أل
كانهـز العدك، كلو رضي اهلل عنو سول ما ذكرت مواقف كريمة ككقائع في « كأيدني بالنصر»

 أعداء اهلل مشهورة التحصى كثرة.

(1/520) 

 



فيبينو عن جسده، ككاف يأخذ قوائم كبلغني أنو كاف يضرب بسيفو عنق البعير البازؿ الغليط 
 البعير المسن القوم فبل يقدر البعير كإف جهد على النهوض.

(1/521) 

 

 ]علمو كزىده كفضلو[
، كيتجزل «تهجدان كصبلة»ككاف مع ىذا مجتهدان عابدان يصـو أكثر أيامو، كيحيي أكثر ليلو 
لمحن كاألىواؿ، كيقاسي من بالقليل من الطعاـ، قد شرل نفسو هلل كىاف عليو ما يلقى من ا

الشدائد من مخالفة أىل اليمن لو مرة بعد أخرل، كثانية بعد أكلى، كنقضهم العهود المؤكدة، 
كالمواثيق المغلظة، كنكثهم األيماف بعد توكيدىا، كخركجهم من طاعتو، كمحاربتهم لو كمعاكنتهم 

س أحد من األئمة رضواف اهلل عليهم أعداءه عليو، كتقويتهم إياىم باألمواؿ سران كإعبلنان، لم يقا
 بعد محمد كإبراىيم ابني عبد اهلل بن الحسن مثلو.

كلبث فيهم بضع عشرة سنة اليفتر كال يكل عن دعائهم إلى طاعة ربهم كاليىًهن كال يفشل عن 
تأديبهم كتقويمهم، كحملهم على حكم الكتاب كالسنة متقببلن سنة آبائو الراشدين مقتديان 

ان آثارىم، مجاىدان أعداء اهلل، باذالن نفسو هلل مع قلة أنصاره كأعوانو، ككثرة محاربيو بهديهم متبع
كأعدائو، حتى جاءه أمر اهلل الذم ال محيد عنو، كال مهرب منو، فاختار اهلل لو ما عنده كقبضو 

 إليو حميدا مرضيان.

(1/522) 

 

 ]عمره كمدة مكثو باليمن كتأريخ كفاتو[
اس الحسني قاؿ: سألت أبا عبد اهلل اليماني، ًلكىم مات الهادم عليو [ حدثني أبوالعب65]

 السبلـ؟
قاؿ: توفي عليو السبلـ كىو ابن ثبلث كخمسين سنة، ىكذا أخبرني المرتضى عليو السبلـ، 

كخرج إلى اليمن كىو بن خمس كثبلثين سنة، فيكوف مدة أيامو على ىذا باليمن ثماني عشرة 
صر إلى طبرستاف بثبلث سنين، ألف الهادم عليو السبلـ خرج سنة، كخرج قبل ظهور النا

باليمن في سنة ثمانين كمائتين، كدخل الناصر طبرستاف آخر سنة إحدل كثبلثمائة، فبين 
الميقاتين إحدل كعشركف سنة، كدخل الناصر الديلم سنة سبع كثمانين كمائتين، فبين الميقاتين 

ـ في آخر سنة ثماف كتسعين كمائتين، فبين كفاتو من السنين سبع، كتوفي الهادم عليو السبل



 كدخوؿ الناصر ثبلث سنين.
كلما كلد يحيى بن الحسين عليو السبلـ أتي بو إلى القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ فأخذه 

ككضعو في حجره المبارؾ كعوذه كبارؾ عليو كدعا لو، ثم قاؿ ألبيو: ما سميتو؟ قاؿ: يحيى، 
 قاسم أخ ألبيو كأمو يسمى يحيى، توفي قبل ذلك.كقد كاف للحسين بن ال

 قاؿ: فبكى القاسم عليو السبلـ كقاؿ: ىو كاهلل يحيى صاحب اليمن.

(1/523) 

 

 ]إخبار أمير المؤمنين علي )ع( بصاحب الترجمة[
العباسي مصنف سيرة الهادم إلى الحق: قد جاءت « عبيد اهلل»قاؿ علي بن محمد بن 
 ت الهادم كخركجو:الركايات الكثيرة بمقاما

تكوف فتن »فمن ذلك قوؿ أمير المؤمنين عليو السبلـ فيما ركاه أنس بن نافع أنو كاف يقوؿ: 
بين الثمانين كمائتين فيخرج من عترتي رجل اسمو اسم نبي يميز بين الحق كالباطل كيؤلف اهلل 

 «.كما تتآلف قزع الخريف»تعالى قلوب المؤمنين على يديو 
ليو السبلـ أنو قاؿ: أكؿ ما يأتيكم الفرج من قبل اليمن، قاؿ العباسي: كركم عن الصادؽ ع

فسألت أبي ككاف معو حين خركجو فقاؿ: أكؿ ظهوره بالرس بجبل الفرع، كذلك أنا خرجنا إليو 
كىو بو كمعو عماه محمد كالحسن ابنا القاسم، ككاف معو أخوه عبد اهلل بن الحسين كجماعة 

بعد »حدثوا عندنا ساعة، ثم انصرفوا إلى منازلهم، ثم عادكا إلينا فأتيناىم فسلموا علينا كت
، فلما حضرت الصبلة كقمنا إليها قاؿ الهادم عليو السبلـ لعمو محمد: تقدـ يا عم «العتمة

صل بنا، فقاؿ: سبحاف اهلل ال يجوز لي أف أتقدـ عليك، فقاؿ الهادم: قد جعلت األمر إليك. 
لم قاؿ: يا بن أخي استغفر اهلل لي فإني قد تقدمت عليك فتقدـ محمد فصلى بنا، فلما س

 فصليت بك، ككنت أحق بالتقدـ مني.
فقاؿ الهادم: غفر اهلل لك يا عم، ككاف يقوؿ عمو محمد: لو حملتني ركبتام يا أبا الحسين 

لجاىدت معك، فخرج عليو السبلـ كمعو ابنو محمد كجماعة من آؿ الرسوؿ كغيرىم من 
لنا إلى صعدة لستة أياـ خلوف من صفر سنة أربع كثمانين كمىائتين، فقدمنا خدمهم، قاؿ: فوص

على خوالف، كفيهم تفرؽ كتباين كمحاربات عظيمة، فأصلح الهادم عليو السبلـ بينهم، ثم دبر 
 أمرىم، كأمر الببلد، كأنفذ العماؿ.
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ة بدر إالٌ رايتنا ىذه، كال عصابة يقوؿ: ما أعلم اليـو راية مثل راي« يومان »قاؿ العباسي: سمعتو 
أفضل من عصابتنا ىذه، ثم قاؿ: ككيف اليكوف ذلك كإنما ىمكم إظهار الدين كإحياء كتاب 
 رب العالمين، كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، ترقدكف كال تمنوف بظلم كتقوموف كذلك.

مني التبعتو  -ذا العصرفي ى-كسمعتو يقوؿ: قد قلت كاهلل مرتين: لو علمت أف أحدان أقـو 
 حيث كاف، كقاتلت بين يديو، كلكني ال أعلمو.

كسمعتو يقوؿ كبيده مصحف: بيني كبينكم ىذا، فإف خالفت ما فيو بحرؼ فبل طاعة لي 
 عليكم، بل عليكم أف تقاتلوني.

ككاف يقوؿ: لوددت أنو كانت لي سعة في الجلوس، كإنما خرجت اضطراران لقياـ الحجة علٌي، 
نجراف كأقاـ بها كساير األمور في جماعتها ثم عاد إلى صعدة، ككاف شجاعان يضرب بو  ثم فتح

المثل ككاف يقوؿ في حركبو كيصيح: كيف رأيتم قتاؿ أىل العدؿ كالتوحيد ككاف ابنو أبو القاسم 
 معو كىو الشجاع المجرب ثم فتح خيواف كداف لو الناس ككاف يقوؿ الشعر، فمما قاؿ:

 بي علي .... كعمي خير منتعل كخاليأنا ابن محمد كأ
 بحذكىم لعمركم احتذائي .... كما حذم المثاؿ على المثاؿ
 أنا الموت الذم ال بد منو .... على من راـ حربي كاغتيالي
 أخوض إلى عدكم كل ىوؿ .... كأصبر عند معترؾ النزاؿً 
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 ]فتح صنعاء كنواحيها كأسر ابنو المرتضى[
لها كأقاـ بها، كشرد المخالفين عنها، كأخاؼ الظالمين من أىلها، كأقاـ ثم فتح صنعاء كدخ

العدؿ في كافتها، ثم حاربوا الهادم كابنو المرتضى، كأسركه من موضع يعرؼ بمدر في شهر 
رجب من سنة تسعين كمائتين فغدكا بهم إلى صنعاء فبيتوىم في بعض الطريق، فلما أصبح اليـو 

دكا لهم باإلبل فأركبوىم عليها، ككاف أبوالقاسم على بغلة تجاه الثاني كىو يـو الخميس، غ
أصحابو كمضوا بهم حتى أدخلوىم صنعاء، كطافوا بهم في أسواقها كخذؿ بذلك أىل صنعاء 

خذالن شديدان، كانصرؼ الهادم إلى الحق حتى صار إلى كركر، كتتالت إليو األخبار، كأقاـ بها، 
حصن بيت بوس كصاحبو، فكاف مما قالو كىو مأسور في  كأخباره يطوؿ كأطلعوا أبا القاسم

 بيت بوس أشعار منها قولو:
 يا بيت بوس حللنا في حواؾ على .... خذالف أمتنا من بعد ميثاؽ

 ماذا اعتذارىم عند النبي غدان .... إذ ال تقوموف في نصرم كإطبلقي



 أيطمعوف بدار الخلد إنهم .... فيما رجوه على حىٍدبىاءى ًمٍن الؽً 
 ليس الرسوؿ براض بالذم فعلوا .... إذا لهم كشف الهادم عن ساؽ

 قل للعبيد إذاما جئت ناديهم .... كحولهم خزكا من كل فساؽ
 كأنني بعد أياـ بدكلتكم .... كأنتم مزؽ في كل آفاؽ

 حتى على رغمكم أنجو كيعقبكم .... ربي بجدة دنياكم بإخبلؽ
  يحدث أمران كل إشراؽال تأمنني فإف الدىر ذك عقب .... كاهلل

 حسبي عليكم ىبلؾ كاذكركا خبرم .... إف النصيحة ال تشرل بأكراؽ
 أكل يـو أراكم تنقصوف كقد .... أرل عدككم يعلو بإسحاؽ

 ال تحسبوا أنني آسىلحبسكم .... كنحوكم كاف بقربتي كإعتاًؽ 
 إف الذم نالني فتح علي لما .... نويت في اهلل مع صبرم كأخبلقي
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 كقاؿ أيضان كىو مقيد:
اًدم  ال تكثركا إف قلبي ليس يفزعو .... ثقل الحديد كحق الغر أىٍجدى

 ما زرتكم بقفا الخلى من عنت .... في يـو )أتوه( لو أكفوا بميعادم
 لكن ىمداف خلونا كما حفظوا .... لنا ذماـ رسوؿ اهلل في النادم

 ىط العبد أندادمكلوتنا صفت األبطاؿ في حدد .... ما كاف عمرؾ ر 
 لو كاف حولي خوالف لما رضيت .... يومان بتركي كفدكني بأكالدم
 كأنفس كاقيات بالذماـ إذا .... جاءت اللئاـ فهم ىم خير أسادم

 السابقوف إلى التقول بفخرىم .... الذائدكف العدا عن حوزة الهادم
 ادمذاؾ اإلماـ أمين اهلل قد علموا .... كناشر الحق في الحضار كالب

 كقاؿ أيضان:
 أتعلم يا ركيك بني طريف .... بأني ما نهضت من الحجاز
 كفي أملي البقاء لملك دنيا يدـك .... كما كقيت من المراز

 كلكني نهضت بثار ربي .... أذؿ الظالمين لدل البراز
 بطعن في الخواصر كالتراقي .... كفي األكاسط ينفذ كالحراز

 . كأعظم للثواب لدل المجازأك األخرل فتلك أجلُّ قدران ...
 كىمك أنت قينات كخمر .... كفسق ال تفيق من المخاز



 فميز بين فعلكم كفعلي .... كبين غول كفرؾ كاحتراز
 تجدني إف صدقت أحق منكم .... كأكلى بالمقاـ كبالحياز
 كإف أبي اإلماـ كإف رغمتم .... لو الرحمن باإلحساف جاز
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 كقاؿ أيضان:
 بن العبد إف قيودكم .... ألقل في عيني من البواغيكإليك يا

 فاربع عليك فليس شيمة مثلنا .... جزع النفوس بمعضل البلوائي
 أعلي تجلب بالقيود كإنما .... ىول الحياة مخالف آبائي

 أحسبتني ىىًلع الجناف كإنما .... أرضي تسيل عليكم كسمائي
 رُّ من قدمائيبالصبر إف خبلئقي محمودة .... ككذاؾ كاف الغي 

 كبصيرتي في الدين تحجب نورىا .... زلل الطباع إذا أردت منائي
 لو شئت أف ال تعتريني محنة .... ألقمت بين مطارحي ككطائي

 كرفضت كل مجبب طاكم الحشا .... كىجرت كل صوارمي كقنائي
 كلما قصدت الظالمين بمهجتي .... كطلبت حر ضرامها بضبائي

 ل .... كعلى سوام فػىهىوّْليوا أعدائيفعلي ليس تجوز خطة باط
ككاف مركره رائحان على مدينة شباـ، كخلع عليو ابن أبي يعفر كركبو »ثم أطلقوا عنو بعد أياـ، 

كلم يزؿ عليو السبلـ في الجهاد مع المسودة « فرسين كراح إلى الهادم عليو السبلـ رجع!
ف اليمن، كمع أىل نجراف حتى توفي كالقرامطة كالظالمين كالفاسقين، كمع أىل صنعاء كمخالي

عشية األحد لعشر بقين من ذم  -يعني الهادم عليو السبلـ-عليو السبلـ بصعدة ككانت كفاتو 
 الحجة سنة ثماف كتسعين كمائتين.

(1/528) 

 

 ( اإلماـ المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين )أبو القاسم الداعي([24])
 ـ[ 922 - 891ىػ /  310 - 278]
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 ]كصية كالده[
ذكر العباسي في كتابو أنو لما توفي الهادم إلى الحق عليو السبلـ أكصى إلى ابنو أبي القاسم 

محمد المرتضى كعهد إليو عهدان فيما بينو كبينو، كأمره بتقول اهلل كطاعتو، لم يخلف ديناران كال 
ان كبكوا عليو، كسيًقط في أيديهم ًدرىمان كال عقاران، كال أثاثان، كجزع المسلموف عليو جزعان شديد

كقت كفاتو، كفيتَّ في أعضادىم كذًىلت عقولهم، كخافوا على نفوسهم كأىاليهم كأكالدىم 
الهلكة من غلبة القرامطة، كأىل البدع في استيبلئهم على ببلدىم، كألحوا على المرتضى في 

الننا كال يجوز بينك كبين أخذ بيعتهم، كانثالوا عليو من كل فج عميق، كقالوا لو: اليسعك خذ
ربك التقاعد عن األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كالدفع عن المظلومين، كنحن أجنادؾ 

كأكلياؤؾ على الحق، نفديك بأنفسنا كنواسيك بأموالنا حتى تقيم كتاب اهلل، كتحكم بسنة رسوؿ 
دفع كخاطبهم بأجمل اهلل كتحيي ما أماتو الفاسقوف من شرائع دينو، فدافعهم المرتضى أحسن 

المخاطبة، كعاتبهم أبلغ المعاتبة على ما كاف من تفريطهم كتقصيرىم في معاكنة الهادم رضي 
اهلل عنو على الحق كنصرتو على أىل الباطل، كامتنع مما دعوه إليو من جميل كلم يؤيسهم منو 

 أياسا قاطعا.
ر، كلم تعدموا إف شاء اهلل ما كقاؿ لهم فيما كاف يخاطبهم بو: أنتم معاشر المسلمين على خي

تريدكنو منا، كلكن لنا عليكم شركط نشترطها، كأمور من الحق نصفها كنبينها لكم، كال يصلح 
الدخوؿ في مثل ىذا األمر بالعجلة، كال يجوز اإلقداـ عليو بالتعسف، بل نقفكم من األمر على 

كجل كحكمو فينا كفيكم، صحتو، كننا ظركم على ما يجب علينا كعليكم من فرض اهلل عزَّ 
 كلكم إلينا عودة إف شاء اهلل.
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فلما أصبح الناس قصدكا بأجمعهم باب المرتضى فكثر جمعهم كامتؤلت المحاؿ كاألسواؽ 
كالطرؽ كالمساجد منهم، فخرج إليهم المرتضى عليو السبلـ كعليو السكينة كالوقار كسيماء 

قعت أعينهم عليو ارتفعت أصواتهم كأجهشوا بالبكاء األئمة األبرار، فلما بصر الناس بو كك 
كدعوا بالويل كالثبور، فسكن منهم المرتضى فلما سكتوا كسكنت أصواتهم، قاؿ: جزاكم اهلل 
من أىل محبة ككالية خيران، كنعم اإلماـ كاف لكم الهادم رضي اهلل عنو الناصح لكم الحدب 

، حامبلن لكم على ما فيو «مؤثران لكم»صبلحكم عليكم، كاف كاهلل حريصان على إرشادكم طالبان ل
نجاتكم، داعيان لكم إلى ما يقربكم إلى اهلل، زاجران لكم عمىا يبعدكم منو، حاكمان فيكم بالعدؿ 



كالقسط، ال تأخذه في اهلل لومة الئم، كال عذؿ عاذؿ، على مثلو فليكثر البكاء كاألحزاف، 
اهلل عزَّ كجل في جميع األحواؿ، كالعمل بالتوبة  كالندـ كالحسرة كاألشجاف، كلكن المرجع إلى

كالدعاء إليها كالحث عليها أكلى بنا كبكم، كلنا كلكم فيما نزؿ بنا من األمر العظيم كحل 
بساحتنا من الفادح الجسيم أسوة برسوؿ اهلل كباألئمة الماضين من عترتو صلوات اهلل عليهم 

تسليمان ألمره، كالموت سبيل األكلين كطريق اآلخرين، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، رضاءن بقضائو ك 
كبذلك حكم على عباده رب العالمين، كحتى يرث اهلل األرض كمن عليها كىو تبارؾ ك تعالى 

 خير الوارثين، ثم بكى بكاءن شديدان كأنشأ يقوؿ:
 يسهل ما ألقى من الوجد أنني .... مجاكره في داره اليـو أك غدً 

 ، كتكلم كل كاحد منهم بمبلغ رأيو كعلمو.كارتج البلد بالبكاء
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 ]خطبتو بعد كفاة كالده )ع([
رضي اهلل عنو: الحمد هلل رب -فلما ىدأت األصوات، كسكنت األجراس، قاؿ المرتضى 

العالمين، كمىالك يـو الدين، كنستعينو على شكر ما أصبحنا نتقلب فيو من نعمو التي ال 
ا من خير كبلول، كنسألو الصبلة على سيد المرسلين، كإماـ تحصى، كنحمده على ما أصابن

المتقين محمد النبي المصطفى كآلو أجمعين، ثم إف اهلل جل كعز أمر أموران، كفرض على خلقو 
فركضان، لم يرض منهم إالٌ بالعمل بها، كالتسارع إلى ما فرض اهلل عليهم منها، كأرسل محمدان 

ى جميع المخلوقين، كأنزؿ عليو كتابان فيو نور مبين، كشفاء لما في خاتم النبيين، بشيران كنذيران إل
ٍلًفًو تىنزًيله ًمٍن حىًكيمو حىًميد?]فصلت: ٍيًو كىالى ًمٍن خى [، 42الصدكر، ?الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍيًن يىدى

، أمر عباده بالعمل على ما فرضو عليهم كأكد من األمر عليهم بعد أف أعطاىم االستطاعة
كمكنهم من القدرة على ما أمرىم بو كدعاىم إليو ?لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيػّْنىةو كىيىٍحيىا مىٍن حىيَّ عىٍن 

 [.42بػىيػّْنىةو كىًإفَّ اهلل لىسىًميعه عىًليمه?]األنفاؿ:
كلسنا )رحمكم اهلل( بأبناء دنيا فنتكالب عليها، كال بأىل الباطل فنطلب األمارة كالسلطاف 

مر كالنهي من غير استحقاؽ، كعلى غير جهة رشد كسداد، كاستقامة كصبلح، أكثركم يعلم  كاأل
كيف كنتم للهادم رضي اهلل عنو بعد دعائكم إياه إلى ببلدكم كبيعتكم لو على كتاب اهلل كسنة 

نبيو محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإحياء معالم الدين، كمجاىدة الجبارين الظالمين، ألم 
 ثركم تلك العهود المؤكدة كالمواثيق المغلظة؟!ينقض أك



 ألم ينكث جلكم أيمانكم بعد توكيدىا، كقد جعلتم اهلل عليكم كفيبلن؟!
 ألم يدع أكثركم الحق جهران كاتبع الباطل كباع الكثير الباقي بالتافو اليسير الفاني؟!
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المتواترة، كتعاملونو بأقبح  ككاف رضي اهلل عنو يقاسي منكم األمرين، كتصيبو منكم المحن
المعاملة، كتقابلونو على جميع أفعالو معكم كإحسانو إليكم كعفوه عن ذنوبكم باإلساءة إليو 

كالخركج عليو فصبر من ذميم أفعالكم كقبيح معامبلتكم على ما اليصبر عليو إاٌل من امتحن اهلل 
عائكم إلى رشدكم، كإلى طاعة قلبو بالتقول، كنوره باليقين كالهدل، ما قصر كال كني من د

ربكم، كالسئم من نصحكم كالشفقة عليكم، كال ترؾ تقويم الميتىئود منكم، كال بخل بما حوتو 
يده عليكم، كمواساتكم بنفسو كمالو، لم يتعلق عليو أحد منكم بمظلمة، كال ادعى عليو أحد 

ف يعمل بكتاب اهلل كسنة عدكالن عن الحق، كميبلن إلى الهول، كمحاباة لولد كذم قربى، بل كا
نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم قد جعلهما نصب عينيو، ال يفارقهما كال يزايلهما، كال يدع العمل 

بهما، فأفعالكم التي تفعلوف، كسيرتكم التي بها تسيركف، كطرقكم التي فيها تسلكوف ال 
جاتكم فيها، كأنتم إلى نحمدىا كالنأمن من اهلل عزَّ كجل العقوبة على مقارتكم عليها، كمدا

الباطل تميلوف، كعن الحق تفركف، كفي معاصي اهلل تسارعوف، كلوال إيثار طاعة اهلل كاالئتمار 
ألمره كالوقوؼ عند ما حد من حكمو، لكاف ما عرضتم علي منو من طلب الدنيا كإرادة من اتبع 

تى ألحق باهلل على بصيرة، الهول، ىيهات ال أزكؿ عن أمر اهلل شبران، كال أفارؽ حكمو ًفتران ح
كألقاه جل كعز بعزيمة صادقة، فإف تقبلوا إلى طاعة اهلل كتنقادكا ألمر اهلل كتصبركا على حكمو 

فيما ساءكم كسركم، كأعطاكم كأخذ منكم، كنتم من الفائزين، كعند خالقكم من المقربين، 
مين، كقوموا لو قانتين، كألكليائو فاتقوا اهلل كارجعوا باللـو على أنفسكم كتوبوا إلى اهلل رب العال

موالين، كألعدائو معادين، كألىل معصيتو منابذين، كلمن خالف أمره مهاجرين، كآلثار رسولو 
متبعين، كللمعصية كالفسوؽ تاركين، كبالمعركؼ آمرين، كعن المنكر ناىين، كلؤلئمة الصالحين 

 من أىل بيت رسوؿ اهلل مطيعين، كاعلموا ?ًإفَّ اهلل مىعى 

(1/533) 

 

 [.128الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ميٍحًسنيوفى?]النحل:
كلم ينو المرتضى رضي اهلل عنو مبلبسة ىذا األمر، كلم يرد اعتناقو كالقياـ بو بوجو من الوجوه؛ 



لمعرفتو بسوء نية أىل اليمن كعلمو، كلكنو لم يؤيسهم كلم يبعدىم من طلبتهم، خوفان من تغلب 
على تلك الببلد، كخشية على الضعفاء كاألرامل كاأليتاـ من السبي كالغارة، فكاتب  القرامطة

حلفاء أبيو الهادم عليو السبلـ من قواد ببلد اليمن كمخاليفها فاقرىم علىما كانوا يتولونو من 
األعماؿ كأمرىم بضبط ما في أيديهم كمحاربة من قصدىم من القرامطة كالمخالفين، كأمرىم 

كالتناصر، كأف يمد بعضهم بعضان إذا احتاجوا إلى ذلك، كأمرىم أف يقسموا األعشار بالتعاكف 
كالصدقات، كمىا يجرم مجراىا من األمواؿ على ما كاف الهادم رضي اهلل عنو يقسمها، لم 

 يتناكؿ منها ًدرىمان فما فوقو، كلم يتناكؿ من طعامهم طعامان.
ؿ لقتاؿ القرامطة كأىل البدع كالزيغ في فلما استقامت لو األمور، جد في تسريب الخيو 

اإلسبلـ، فنصر اهلل أكلياءه على أعدائو، كعلت كلمة الحق كقتل القرامطة في كل فج، كآمن اهلل 
المرتضى لدين اهلل كالمسلمين من شر القرامطة، كجعل دائرة السوء عليهم، كقتلوا في كل 

 موضع. كالحمد هلل رب العالمين.

(1/534) 

 

 د عزمو على االعتزاؿ[]خطبتو بع
 كقاؿ في خطبة خطبها بعد عزمو على االعتزاؿ:

ثم إنكم معاشر المسلمين أقبلتم علي بعد موت الهادم رضي اهلل عنو كأردتموني على قبوؿ 
بيعتكم فامتنعت مما سألتموني كدافعت باألمر كلم أؤيسكم من إجابتكم إلى ما طلبتم مني، 

اهلل على ببلدكم، كتعرضو للضعفاء كاأليتاـ كاألرامل منكم ، خوفان من استيبلء القرمطي لعنو 
فأجريت أموركم على ما كاف الهادم رضي اهلل عنو يجريها، كلم أتلبس بشيء من عرض دنياكم، 

كلم أتناكؿ قليبلن كالكثيران من أموالكم، فلما أخزل اهلل القرمطي: ?كىكىفىى اهلل اٍلميٍؤًمًنينى اٍلًقتىاؿى 
[، تدبرت أمرم كأمركم، كنظرت فيما أتعرضو من أخبلقكم، 25قىًويِّا عىزًيزنان?]األحزاب: كىكىافى اهلل

فوجدت أموركم تجرم على غير سننها، كألفيتكم تميلوف إلى الباطل كتنفركف عن الحق 
كتستخفوف بأىل الصبلح كالخير كالدين كالورع منكم، التتناىوف عن منكر تفعلونو، 

ونو كذنب عظيم ترتكبونو، كال تتعظوف بوعظ الواعظين، كال تقبلوف كالتستحيوف من قبيح تأت
نصح الناصحين، بل تجركف في غيكم، كعن أمر اهلل إلى نهيو عادلين، كعن من يأمركم بطاعة 

اهلل مزكرين، كعنو نافرين، كإلى أعداء اهلل كأعداء دينو الجهاؿ الفساؽ راكنين، كقد قاؿ 
: ?كىالى تػىرٍكىنيوا إلى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيمي النَّاري كىمىا لىكيٍم ًمٍن الحكيم العليم في محكم التنزيل

 [.113ديكًف اهلل ًمٍن أىٍكلًيىاءى ثيمَّ الى تينصىريكفى?]ىود:



(1/535) 

 

فلما لم أجد فيكم من يعين الصادؽ المحق، كيأمر بالمعركؼ كيرغب في الجهاد، كيختار رضا 
المخلوقين إالٌ القليل من القبيلة، كاليسير من الجماعة، أنزلت ىذه اهلل جل كعز على رضا 

الدينا من نفسي أخس المنازؿ، كآثرت اآلخرة الكريمة محالها، الشريفة منازلها، العلية مراتبها، 
كاخترت الباقي الدائم على الفاني الزائل، كتمسكت بطاعة رب العالمين كذلك من غير زىد 

، كمنابذة الفاسقين، كمباينة الجائرين، مع علمي بما فرض اهلل عزَّ كجل مني في جهاد ا لظالمين
منو على عباده في كقتو كحينو كأكانو، كأيقنت مع األحواؿ التي كصفتها كالموانع التي ذكرتها 
أف السبلمة عند اهلل في الزىد في الدنيا كاالشتغاؿ بعبادة رب العالمين، كاالعتزاؿ من جميع 

ك بعد رجوعي إلى كتاب اهلل جل كعز، كاشتغاؿ خاطرم بتدبر آياتو، كإعماؿ المخلوقين، كذل
نظرم كفكرم في أكامره كزكاجره، كمحكمو كمتشابهو، كخاصو كعامو، كأمره كنهيو، كناسخو 

 كمنسوخو، فوجدتو يوجب علي التبرم من ىذا األمر إيجابا محكما، كيلزمني تركو إلزاما قاطعا.
 كنزلت عند حكمو، كرضيت بقضائو، فإف يقم هلل عزَّ كجل بعد ذلك فاتبعت عند ذلك أمر اهلل

علي حجة ككجدت على الحق أعوانا، كفي الدين إخوانا، قمت بأمر اهلل طالبان لثوابو، حاكما 
بكتابو، متقلدا ألمره، متبعا سنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال أفارقو كال أعدؿ عنو حتى يعز 

باطل، أك ألحق بصالح سلفي الذين مضوا هلل طائعين، كألمره متبعين، كبأمره اهلل الحق، كيبطل ال
قائمين، كإف لم أجد على ذلك أعوانا صادقين، كإخوانا ألمر اهلل متبعين، لم أدخل بعد اليقين 
في الشبو، كلم أتلبس بما ليس لي عند اهلل بحجة، ككنت في ذلك كما قاؿ اهلل تعالى: ?فػىتػىوىؿَّ 

هيٍم فى  ?]الذاريات:عىنػٍ  [.54مىا أىٍنتى ًبمىليوـو
 الملتبسة؟!!« المشتبهة» أمثلي يدخل في األمور

(1/536) 

 

ىيهات ىيهات منع من ذلك خوؼ الرحمن، كتبلكة القرآف، كالمعرفة بما أنزؿ اهلل في محكم 
اتو، القرآف، فإني لست ممن تغره الدينا بحسنها، كتخدعو بزينتها، فاتقوا اهلل عباد اهلل حق تق

كعاكنوا الحق كالمحقين، كجانبوا الباطل كالمبطلين، ككونوا مع الصادقين، كاعلموا أنكم ميتوف، 
كإلى ربكم راجعوف، كعلى أعمالكم محاسبوف، كبما كسبت أيديكم مرتهنوف، كمىا اهلل بظبلـ 

 للعبيد، كالسبلـ على من اتبع أمر اهلل كرضي بحكم اهلل، كآثر طاعة اهلل.
 اهلل عنو األمر كخبل بربو كآثر عبادتو على كل شيء..كاعتزؿ رضي 



قاؿ عبد اهلل بن عمر الهمداني: اجتمع الناس إليو فطلبوا القياـ كعقد اإلمامة، فدافعهم إلى أف 
ظهر بن الفضل القرمطي في الناحية، كذلك في سنة ثماف كتسعين كمائتين، فحارب القرمطي، 

عاد الطبريوف إلى ببلدىم، كتوفي المرتضى رحمة اهلل ثم أغلق الباب على نفسو كلـز منزلو ك 
عليو كرضوانو على ما ذكر عبد اهلل بن عمر الهمداني في شهر المحـر سنة عشر كثبلثمائة 

 كصلى اهلل على خير خلقو محمد كمن طاب من عترتو كسبلمو أمين.

(1/537) 

 

 ( اإلماـ الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين )أبو الحسن([25])
 ـ[ 937 -ىػ / ...  325 -.. ].

(1/538) 

 

 ]تأريخ تسليم األمر من أخيو المرتضى[
كخرج في صفر سنة إحدل كثبلثمائة في أنصاره رضي اهلل عنو من خوالف، كىم السابقة في 
النجدة، كدارىم دار الهجرة، كىم أعواف األئمة، فبايعو الناس، فأكؿ من بايعو خوالف، كفيو 

 د التميمي شعران:يقوؿ إبراىيم بن محم
 من ذا يفاخر أكالد النبي كال .... من ذا يداني إلى أنسابهم نسبا
 قـو أبوىم رسوؿ اهلل خصهم .... بأف يكوف لهم دكف األناـ أبا

 قـو إذا افتخر األقواـ كاجتهدكا .... كجدت كل فخار منهم اكتسبا
امطة فانهزموا إلى المغرب كىو عليو السبلـ صاحب الوقعة باليمن التي أكىن فيها ركن القر 

كاستأمن الخلق منهم، كتابوا على يده، ككاف فتحان عظيمان باليمن، ككاف عليو السبلـ شاعران، 
 كىو الذم يقوؿ:

 أبعد األربعين رجوت خلدان .... كشيبك في المفارؽ قد أتاكا
 كأني بالذم البد منو .... من أمر اهلل كيحك قد دىاكا

(1/539) 

 



 )ع([]بعض رسائلو 
 كلو رسالة إلى الناس عامة، كذكر في بعض الرسائل:

أال كإني قد رغبت إلى اهلل تعالى فيما رغب اهلل فيو فنهضت إليو كقمت فيما ندب إليو، 
فسموت لو، كعرفت بما أمر اهلل فأعلنت لو، كلم أسع لطلب دنيا كال توفير ماؿ، كال ازدياد 

، كال حاؿ، كال طلب فساد في األرض كال إضاعة لح ق، كال انتهاؾ لمسلم، كالىتك لمحـر
إراقة دـ حراـ، كال إظهار بدعة، كالفعل شنعو، كال محبة رفعة، كال إرادة رفاىية، كال مفاخرة 
بجمع، كإنما قمت لبلـز الحجة لي ككجوبها هلل علي، كتوثق أرباقها بي، على حين جفا من 

ليس مكاني بخفي، كال مقامي بغبي، كال اإلخواف، كتراكم من األحزاف، كإفراد من األعواف، ك 
اسمي بمجهوؿ، فيعذر الغافل كالمتثاقل، كيجد حجة الخاذؿ، كيمكن المتخلف التأكؿ، مع 

المحن التي أنا فيها، كاألمور التي أقاسيها من كثرة الئم اليرضى، كعابد للدنيا كمتطلب للسعة 
سخط كقت اليعطى، كمىا دعوت إلى كالغنى، كمتربص اليبقى، كمفرد عند الشدائد اليرعى، كمت
 الدنيا فإذا عدمها أىلها معي ذىبوا، كإذا فارقوىا انقلبوا.

(1/540) 

 

أال كإني إنما دعوت إلى ما دعا إليو من كاف قبلي من األئمة الطاىرين كالعبادالصالحين، أنا 
اف هلل جل ثناؤه عبد اهلل كابن نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم الشارم نفسو هلل سبحانو، الغضب

إذعصي في أرضو، كاستخف بفرضو، كقتلت الدعاة إلى دينو، فلو أسعفتني األعواف، 
كعاضدتني األنصار، كصبر على دعوتي أىل األدياف، لعلوت فرسي، كاعتصبت رمحي، 

كتقلدت نجاد سيفي، كأخذت درعي، كقصدت أعداء اهلل جل ذكره، ككافحت األقراف في يـو 
تسبان، مسركران جذالن، إذا أشرعت األسنة، كاختلفت األعنة، كدعيت نزاؿ الطعاف، صابران مح

لمكافحة األبطاؿ، كتكافحت الرجاؿ، كسالت الدماء، ككثرت الصرعى، كرضي الرب األعلى، 
فيا لها خطة مرضية هلل جل ثناؤه ما أشرفها، كأنا أشهد اهلل لوددت أني أجد إلى حيلة سبيبلن، 

لى يدم أمر ىذه األمة، كإني أجوع يوما كأطعم يوما حتى تنقضي يعز فيها الدين كيصلح ع
كن أيامي كأالقي حمامي، فذلك أعظم السركر كأجل الحبور، كأشرؼ األمور، كلو كاف ذلك كأم

ما نزلت عن فرسي، إاٌل لوقت صبلة، كالصفاف قائماف، كالجمعاف يقتتبلف، كالخيبلف تتجاكالف، 
 فنكوف في ذلك كما قاؿ شاعر أمير المؤمنين عليو السبلـ بصفين:

(1/541) 

 



 أيمنعنا القـو ماء الفرات .... كفينا السيوؼ كفينا الجحف
 كفينا الزعفكفينا الشوارب مثل الوشيج .... كفينا الرماح 

 كفينا علي لو سورة .... إذا خوفوه الردل لم يخف
 ككما قاؿ جدم القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ:

 دنيام ما زاؿ ىمي فيك متصبل .... كإف جنابك كاف المزىر الخضرا
 إذا انقضت حاجة لي منك أعقبها .... ىم بأخرل فما ينفك مفتقرا

 ظل رمحي كرزقي قل أك كثرا متى أراني إلى الرحمن مبتكرا .... في
كلكن قل المعين على ىذا الدين، فأنا كحيد دىرم، كغريب في أمة جدم، كقد شغل بذلك 

 قلبي، كضعف عزمي، إلى طواؿ من عظاتو، كمعاتباتو، كتحريض الناس على الجهاد.
كتوفي عليو السبلـ قيل: أظنو سنة خمس عشرة كثبلثمائة، كمشهد الجميع منهم بصعدة رحمة 

 اهلل كرضوانو كصلواتو عليهم، كالحوؿ كالقوة إالَّ باهلل العظيم.

(1/542) 

 

 ( اإلماـ الناصر للحق الحسن بن علي األطركش )أبو محمد([26])
 ـ( 917 - 840ىػ /  304 - 225)

(1/543) 

 

 ]تنقبلتو كحركبو[
فوقع إلى  كاف عليو السبلـ في أصحاب محمد بن زيد بجرجاف فانهـز لما قتل محمد بن زيد

ببلد الديلم، ثم صار إلى الجيل، فأقاـ فيهم أربعة عشر سنة، يدعوىم كيعلمهم حتى خرج 
جرجاف ككاقع المسودة كقائع ىـز فيها حتى خرج خرجتو األخيرة فأكقع بالمسودة، كدخل آمل 

التي في جمادل اآلخرة من سنة احدل كثبلثمائة، كأقاـ بها ثبلث سنين كثبلثة أشهر إالٌ أيامان، 
اعترض عليو فيها الداعي الحسن بن القاسم الحسن رضي اهلل عنو فأكدعو القلعة بالبلزر حتى 
استنقذه ليلى الديلمي كأعاد اإلماـ إلى آمل فتوفي فيها، كلو أربع كسبعوف سنة، كلم يبق أحد 

شجاعان بالجيل كالديلم إالٌ أسلم على يديو كعلمهم الدين كالمذىب، ككاف فقيها عالما رئيسان 
 شاعران.

كلو المصنفات الكثيرة، كاآلثار الخطيرة، كاف يصحب الحسن ك محمد ابني زيد الحسنيين 



بجرجاف، ككاف ال يتقلد لهما عمبلن كال يتلبس بشيء من أمرىما، ككاف يعتقد أف أمورىما 
التجرم على السداد كاالستواء كال على كجو العدؿ، فكاف أصحاب الحسن ك محمد يقولوف: 

 تفوح رائحة الخبلفة من جبينو. -يعنونو  -أبا محمد  إف
ثم قلده محمد بن زيد القضاء فأبى فأكرىو عليو فتقلده، فلما جلس أكؿ يومو أتاه محمد بن 
زيد إجبلالن لو كتعظيمان لشأنو فأمر القائم على رأسو كىو في مجلس الحكم بأف يأخذ محمدان 

 فيقعده بين يديو.
 صمان كال ألحد قبلي دعول، فما ىذا؟فقاؿ محمد: لم آتك مخا

قاؿ لو: بلى عليك دعاكم كثيرة، فإف كنت قلدتني القضاء فإني أبدأ بإنصاؼ الناس منك، ثم 
أقضي بين الناس، فلما علم محمد منو الجد عزلو ثم لم يتقلد لو عمل بعد ذلك، كلما كاف من 

ى الديلم إلى مدينة حستاف بن أمر محمد ما كاف خرج عنو فوقع إلى الدامغاف، كخرج منها إل
كىشوداف مرزباف الديلم، ثم استأذنو في الخركج إلى جيبلف، فأذف لو كأمده فنزؿ قرية  

 كيبلكجاف.
كلما استفحل أمره كحارب على باب آمل أكؿ محاربتو، خاؼ منو حستار عند انصرافو فصالحو 

 فذلك حيث يقوؿ:

(1/544) 

 

 طائعان في الحفلكجستاف أعطى مواثيقو .... كأيمانو 
 كليس نظن بو في األمور .... غير الوفاء بما قد بذؿ

 كإني آلمل بالديلمين .... حركبا كبدر كيـو الجمل
كبقي عليو السبلـ بالديلم يدعو كيصبر كيعلم الناس حتى دخل الناس في الدين أفواجان، 

مراىقين، كبنوا فأخذت بيعة اإلماـ على ألف ألف رجل بالغ مدرؾ ملتح، سول النساء كال
 المساجد، كتعلموا القرآف كتبصركا في الدين، كتسموا بأسامي المسلمين.

قاؿ مؤلف أخباره: رأيت في يـو كاحد كقد كفد عليو أربعة عشر ألف رجل شباف كلهم قد 
 أسلموا كأخذت عليهم البيعة.

بن علي  كاستوطن عليو السبلـ ىوسم ثم خرج في الجم الغفير ففتح طبرستاف، كىـز محمد
المعركؼ بصعلوؾ، ككاف أىل طبرستاف يقولوف: دفع اهلل عنا بدخوؿ الناصر أربعين لونان من 
الظلم كالجور المكشوؼ سول ما يدؽ منو، كخيرىم بين الخراج كالعشر فاختار أكساطهم 
العشر ككبارىم الخراج، ككانت لو الوقعة المعركفة بنوركد كفيها خفقت الرايات الناصرية، 



ت شوكة المسودة عن طبرستاف، كجيبلف. كمىات عليو السبلـ في سنة أربع كثبلثمائة، كلو كانفل
 أشعار عليو السبلـ يقوؿ في بعضها:

 فبل تكن الدنيا لهمك غاية .... تناكؿ منها كل ماىو داني
 كيكفيك قوؿ الناس فيما ملكتو

 .... لقد كاف ىذا مرةن لفبلف
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 ير المؤمنين )ع([]ما كرد فيو على لساف أم
 كىو الذم ريًكم فيو عن أمير المؤمنين عليو السبلـ في خطبتو أنو قاؿ:

يخرج من نحو الديلم من جباؿ طبرستاف فتى صبيح الوجو اسمو اسم فرخ النبي صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم األكبر يعني الحسن بن علي عليو السبلـ.

تدعي اإلمامة لنفسك؟ فقاؿ الناصر عليو  كذكر عن الناصر عليو السبلـ أنو قيل لو: إنك
.  السبلـ: أنا باب حطة، أنا الذم لو أكحى اهلل إلى الصالحين ألكحى إليَّ

كذكر أنو قاؿ: قرأت خمسة عشر كتابان من الكتب المنزلة من السماء، كيحكى من شجاعتو 
وانب من كرائو ماال يقادر قدره، ذكر أنو في بعض أيامو كقد أتتو الخيل كالعسكر من ثبلث ج

 الخيل كقدامو من الديلم كمن فوقو من الجيل حتى ردىم كىزمهم اهلل بإذنو.
كىذا أقل ما يلقى الرجل إذا ارتقى مثلما ارتقى ىو من دخوؿ ببلد الجيل كالديلم كأكثرىم  

كفار، عبدة األشجار كاألحجار، كبقي بها أربع عشرة سنة ينازعهم ملكهم كيحاربهم، كيقاتلهم 
سلموا على يديو كخرجوا معو، كلقد خرج مراران، فلم يكن لو ظفر إاٌل في الخرجة حتى أ

 الخامسة.
كلم يكن كل خركجو إلى آمل، قد كاف لو إلى غير آمل أيضان، كذكر عنو أيضان أنو قاؿ: ما 

كضعت لبنة على لبنة، كال آجرة على آجرة، كلما دخل مدينة آمل كنزؿ في دار اإلمارة 
تغل بعمارتها كإصبلحها حتى انهدمت فقيل لو: لو أمرت باإلصبلح؟ فقاؿ: إنما كالقصور لم يش

 جئت للتخريب كالهدـ ال للعمارة كالتجديد، فلم يعمرىا.
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 ]سبب خركجو إلى الديلم[
يعرفو بأني أريد « جستاف»كقيل: إنو كاف سبب كقوعو إلى الديلم أنو كاف بآمل فورد عليو كتاب 

م أمواؿ كرجاؿ، كسألو المجيء إلى ىناؾ، فلم يلتفت الناصر إلى قولو كلم يعبأ التوبة كفي يد
بكتابو حتى ثنى الكتاب إليو كثلث، كذكر في الكتاب الثالث: فإنك إف نهضت فهو كما قلت، 

 كإف أبيت فقد ألزمتك الحجة في ذلك، كأنا أشهد اهلل على ذلك ككفى باهلل شهيدان.
فيما بينو كبين اهلل إالٌ الخركج إليو كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن  فلم ير الناصر عليو السبلـ

عليو من كفره كفساده، ككاف تحتو ستوف امرأة « كاف»المنكر، فلما كقع إليو ترؾ جستاف ما 
 فردىن إلى أربع نسوة كعزؿ سائرىن، كأقاـ عنده حتى ىيأ جيشان كخرج إلى طبرستاف.

كج؛ ألف صاحب طبرستاف صالح باألمواؿ كالهدايا، فعلم فلما بلغ بايد شت لم يتهيأ لو الخر 
الناصر عليو السبلـ أنو إنما طلبو للدنيا ال لآلخرة ففارقو إلى الجيل حتىكاف ماكاف، ككفق اهلل 

 لو ما كفق كصلى اهلل على سيدنا محمد كعلى آلو كسبلمو.
 ]تم الكتاب كالحمد هلل المنعم الوىاب[
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 لمراجعقائمة المصادر كا
 أكالن: المصادر المخطوطة

ىػ(. 1071إجازات األئمة. أحمد بن سعد الدين المسورم، نسخة خاصة، خطت سنة) -1
 ( صفحة.582تقع في)

ـ(. 1023ىػ/424اإلفادة في أخبار األئمة السادة. للناطق بالحق يحيى بن الحسين) -2
 نسخة خاصة.

م العترة الزكية كمن عارضهم من سائر الآللئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية كمعتضد -3
( مجلدات )اختصر فيو شرح البسامة للزحيف كزاد عليو الحوادث المتأخرة(. 3-1البرية)

 ىػ(. نسخة خاصة.1055-975أحمد بن محمد صبلح الشرفي)
األمالي األثنينية )كتسمى: األنوار في فضائل آؿ البيت عليهم السبلـ ( كسميت بهذا  -4

فها كاف يمليها يـو اإلثنين األماـ المرشد باهلل يحيى بن الحسين بن إسماعيل االسم ألف مؤل
 ىػ(. نسخة خاصة.479-412الجرجاني الشجرم )

ىػ(. نسخة 1100-1035أنباء الزمن في تاريخ اليمن. يحيى بن الحسين بن القاسم. ) -5
 خاصة.



عبد اهلل بن علي بن الحسين التحفة العنبرية في المجددين من أبناء خير البرية. محمد بن  -6
 ىػ(. نسخة خاصة.1044-972بن الحسن المؤيدم. الملقب بأبي عبلمة. )

-ق926الترجماف المفتح لثمرات كمائم البستاف. البن مظفر محمد بن أحمد) -7
 ـ(. نسخة خاصة )تحت التحقيق(.1519/
دم السماكم. ابن توزيع العقاؿ في علم الرجاؿ )تراجم(. الشهيد/ محمد بن صالح بن ىا -8

 ىػ(. نسخة مصورة عن مكتبة األكقاؼ صنعاء. بقلم المؤلف.1241-حريوه)...
الجامع الوجيز بذكر كفيات العلماء ذكم التبريز. أحمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن  -9

ىػ(. نسخة مصورة عن أصل. )تحت التحقيق من قبل األخ عبد 1337-1279الجندارم )
 السبلـ الوجيو(.

لجداكؿ الصغرل المختصرة من الطبقات الكبرل )طبقات الزيدية(. عبد اهلل بن الحسن ا -10
 ىػ(. نسخة خاصة.1375-1307بن يحيى القاسمي )
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سيرة اإلماـ الناصر للحق أحمد بن اإلماـ الهادم يحيى بن الحسين عليو السبلـ. عبد  -11
 مة الناصر كلم نقف عليو(.ىػ(. )مصدر ذكر في ترج4اهلل بن عمر الهمداني. )ؽ

شرح مقدمة األثمار )شرح خطبة األثمار(. اإلماـ يحيى شرؼ الدين بن شمس الدين  -12
 ىػ(. نسخة خاصة.877-965)

طبقات الزيدية الجامع لما تفرؽ من علماء األمة المحمدية، كفي بعض النسخ: نسمات  -13
بن محمد بن القاسم بن محمد األسحار في طبقات ركاة كتب الفقو كاألخبار. إبراىيم 

( منو تحت الطبع بتحقيق عبد 3( مجلدات. نسخة خاصة. الجزء)3-1ىػ(. )1153)ت:
 السبلـ، كالجزآف األكؿ كالثاني تحت التحقيق.

 طراز أعبلـ الزمن. -14
 العسجد المسبوؾ. للخزرجي. -15
ة مصورة عن (. نسخ241فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أحمد بن حنبل )ت -16

 ىػ.15/11/1182مكتبة األكقاؼ صنعاء بتاريخ
الكاشف المفيد عن رجاؿ كأخبار التجريد. جمعو/ محمد بن الحسن بن محمد العجرم  -17

 المؤيدم الحسني. نسخة خاصة.



-1ىػ(. )714كنز األخيار في معرفة السير كاألخبار. إدريس بن علي الحمزم ت)  -18
 .(مجلدات. بعض أجزاءه مفقودة4
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مآثر األبرار في تفصيل مجمبلت جواىر األخبار )شرح البسامة(. محمد بن علي بن  -19
 ىػ(. نسخة خطية خاصة.916يونس الزحيف الصعدم المعركؼ باب فند. )ت بعد

 المستطاب في تراجم علماء الزيدية األطياب )الطبقات الزيدية الصغرل(. نسخة خاصة. -20
ع البحور في تراجم علماء الزيدية. أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ مطلع البدكر كمجم -21
 ( مجلد. نسخة خاصة.4- 1ىػ( )1092)ت
مطمح اآلماؿ في إيقاظ جهلة العماؿ من سنة الضبلؿ. الحسين بن ناصر بن عبد  -22

 ىػ(. نسخة خاصة. تحت الطبع بتحقيقنا.1110الحفيظ المهبل الشرفي )ت
لي بن أبي طالب. محمد بن إسحاؽ الواقدم. نسخة خاصة مناقب أمير المؤمنين ع -23

 ىػ.1310/ربيع األكؿ سنة4مصورة عن مكتبة األكقاؼ صنعاء، نسخت بتاريخ 
نزىة األنظار كفكاىة األخبار في عدد األبرار من أىل البيت األطهار كشيعتهم األخيار.  -24

ىػ(. نسخة 990-908للعبلمة: يحيى بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود المقرائي )
 بإحدل المكتبات الخاصة.
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 ثانيان: المصادر المطبوعة
ىػ( مطبعة النصر 1375( سنة)1محمد محمد زبارة ط) -القسم األكؿ  -أئمة اليمن  -1

 الناصرية. تعز.
إتحاؼ المسترشدين بذكر األئمة المجددين. محمد بن محمد بن يحيى زبارة. طبعة  -2

ذكر للدار الناشر. نسخة مصورة عن األصل المطبوع. )كالعنواف أكؿ  ىػ( بدكف1343سنة)
 الكتاب: إتحاؼ المهتدين(.

( 5إتحاؼ أعبلـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس. عبد الرحمن بن زيداف. طبع منو ) -3
 ىػ(.1352ىػ/1347( أجزاء. الرباط)8أجزاء من )

 ـ.1960-آثار الببلد للقزكيني. طبعة بيركت  -4



 ـ.1923اآلثار الباقية عن القركف الخالية. لمحمد بن أحمد البيركني. طبعة ليبك عاـ -5
أخبار أئمة الزيدية في طبرستاف كديلماف كجيبلف. نصوص تاريخية جمع كتحقيق/ فيلفرد  -6

( بيركت 28مادلونغ. المعهد األلماني للدراسات الشرقية سلسلة نصوص كدراسات رقم)
 ـ.1987

ـ. 1995( 1ىػ(. دراسة كتحقيق د/ماىر جرار. ط)4مد بن سهل الرازم )ؽأخبار فخ. أح -7
 دار الغرب اإلسبلمي. بيركت لبناف.

 بيركت. -ىػ( طبعة عالم الكتب 306أخبار القضاة. محمد بن خلف، ككيع )ت: -8
ىػ( تحقيق: عبد المنعم 282األخبار الطواؿ. أحمد بن داكد الدينورم )أبو حنيفة( ت: -9

 ـ(.1960بيركت، كطبعة دار إحياء الكتب العربية سنة) -دار المسيرة  عامر. طبعة
 االختصاص. للشيخ المفيد. نشر جماعة المدرسين. قم: إيراف. -10
( 7-1إرشاد األريب إلى معرفة األديب. )المعركؼ بمعجم األدباء( ياقوت الحموم. ) -11

 ـ.1907/1925أجزاء. طبعة مرجليوت. مصر 
(جزء. طبعة حيدر آباد الدكن 2-1كنة. ألبي علي المرزكقي األصبهاني. )األزمنة كاألم -12

 ىػ.1332الهند سنة
أساس الببلغة. جار اهلل الزمخشرم. تحقيق/عبد الرحيم محمد  -13

 ـ دار المعرفة بيركت: لبناف.1982ىػ/1402)ط(عاـ
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ـ( 1076ىػ/468أسباب النزكؿ. أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدم. )ت -14
كبهامشو الناسخ كالمنسوخ لهبة اهلل سبلمة. بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع.. عالم الكتب. 

 بيركت: لبناف. توزيع: مكتبة المتنبي القاىرة، مكتبة سعد الدين. دمشق.
االستبصار في نسب الصحابة من األنصار. عبد اهلل بن أحمد موفق الدين ابن قدامة  -15

 : علي نويهض. طبعة بيركت.ىػ(. تحقيق620)ت:
االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب األقصى. ألحمد بن خالد الناصرم  -16

( دار الكتاب. الدار 2( ط)2-1ـ(. تحقيق/جعفر الناصر كمحمد الناصر )1897ىػ1315)
 ـ(.1954البيضاء)

االستيعاب في معرفة األصحاب. يوسف بن عبد اهلل بن محمد القرطبي أبو عمر  -17
( 1ىػ(. تحقيق: علي محمد معوض كآخر ط)463ور بابن عبد البر)تالمشه



لبناف. كتحقيق: علي البجاكم. طبعة القاىرة  -ـ. دار الكتب العلمية. بيركت1995ىػ/1415
 كبهامش اإلصابة.

 ـ(.1936-1934اإلسبلـ كالحضارة العربية. محمد كرد علي. طبعة مصر سنة) -18
ىػ(. طبعة 630علي بن محمد عز الدين، ابن األثير)ت أسد الغابة في معرفة الصحابة. -19

ـ(، ككذا طبعة دار إحياء التراث العربي. بيركت: لبناف. )مصورة عن الطبعة 1970القاىرة)
 األكلى(.

ـ. شركة كمطبعة 1976ىػ/1396( 5إسبلـ ببل مذاىب. د. مصطفى الشكعة. ط) -20
 مصطفى البابي الحلبي.

راؼ في الجاىلية كاإلسبلـ. ألبي جعفر محمد بن حبيب أسماء المغتالين من األش -21
ـ(. تحقيق/عبد السبلـ ىاركف. ضمن كتاب نوادر المخطوطات )الجزء 859ىػ/245البغدادم)
 ـ.1993ىػ/1373( مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاىرة2( ط)6األكؿ رقم

 أسنى المطالب. للجزرم. طبعة إيراف. مطابع نقش جهاف. -22
أكالد الخلفاء كأخبارىم. ألبي بكر محمد بن يحيى الصولي. طبعة أشعار  -23

 ـ. كىو جزء من كتابو األكراؽ.1936ىػ/1355مصر
 ىػ.1391أشعة األنوار. محمد سالم البيحاني. ط القاىرة  -24
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ىػ(. تحقيق: عبد السبلـ ىاركف. طبعة 321االشتقاؽ. محمد بن الحسن بن دريد )ت: -25
ـ(، كطبعة بغداد العراؽ، منشورات مكتبة 1854ـ(، كطبعة جواتنجن عاـ)1958القاىرة)
 المثنى.

اإلصابة في تمييز الصحابة. محمد بن حبيب البغدادم. طبعة موالم عبد الحفيظ.  -26
 ىػ(.1328القاىرة)

اإلصابة في تمييز الصحابة )بهامش االستيعاب البن عبد البر(. أحمد بن حجر  -27
 ىػ. دار العلـو الحديثة. كطبعات أخرل الحقة.1328( سنة1ىػ(. ط)852-773العسقبلني)

 ىػ.1343األصناـ. البن الكلبي. طبعة مصر -28
ـ، ككالة المطبوعات. عبد 1982( 6أصوؿ البحث العلمي كمناىجو. د/أحمد بدر. ط) -29

 اهلل خرمي. الكويت.
 المعارؼ بمصر. أضواء على السنة المحمدية. الشيخ محمود أيوريو. طبعة دار -30



ىػ( بيركت: 1390أبو طالب مؤمن قريش. عبد اهلل الخنيزم. ط. دار مكتبة الحياة عاـ) -31
 لبناف.

ىػ(. تحقيق الدكتور: 658أعتاب الكتاب. ابن األبار محمد بن عبد اهلل القضاعي)ت: -32
 ـ(.1961صالح األشتر. طبعة دمشق)

 ـ(.1930ق: فيليب حتي. طبعة برنستوف)ىػ(. تحقي584االعتبار. أسامة بن منقذ )ت: -33
االعتبار في بياف الناسخ كالمنسوخ من اآلثار. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازم،  -34

 ىػ(.1309ىػ(. طبعة حيدر آباد)327ابن أبي حاتم )ت:
األعبلؽ النفيسة. البن رسنة. كمعو كتاب البلداف لليعقوبي. تحقيق/دم خويو. ط  -35
 ـ.1892ليدف
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن … األعبلـ. قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ -36

ـ(. 25/11/1976ػ-ق13/12/1396) -ـ( 25/6/1893-ىػ/ 9/12/1310فارس)
 ـ(.1980لبناف، ككذا طبعة) -ـ دار العلم بيركت1992(. أيلوؿ سبتمبر10ط)
لبناف.  -سة الرسالة بيركتىػ( مؤس1413أعبلـ النساء. عمر رضا كحالة. طبعة سنة) -37

 ـ.1959ككذا طبعة دمشق
ـ. مؤسسة 1420/1999( 1أعبلـ المؤلفين الزيدية. عبد السبلـ بن عباس الوجيو. ط) -38

 اإلماـ زيد بن علي الثقافية.

(1/553) 

 

ىػ(. تحقيق كإخراج حسن 1371أعياف الشيعة. محسن بن عبد الكريم العاملي ت) -39
ـ. دار التعارؼ للمطبوعات. بيركت: لبناف، ككذا طبعة 1986ػ/ى1406األمين. طبعة عاـ

 ـ.1935دمشق
ىػ(. تحقيق الشباؿ كزياده. 845إغاثة األمة بكشف الغمة. أحمد بن علي المقريزم )ت: -40

 ـ.1957طبعة القاىرة
ىػ. 1323ىػ(. طبعة الساسي356األغاني. علي بن الحسين أبو الفرج األصفهاني)ت: -41

 تب القاىرة، كبتحقيق: عبد السبلـ محمد ىاركف، طبعة دار الكتب المعربة.كطبعة دار الك
االكتفاء في مغازم المصطفى كالثبلثة الخلفاء. سليماف بن موسى  -42

 ىػ(. تحقيق مصطفى عبد الواحد. طبعة القاىرة.634الكبلعي)ت:
مي اليماني ىػ(. تحقيق: عبد الرحمن المعل475اإلكماؿ. علي ىبة اهلل ابن مأكوؿ)ت: -43



 ـ، كطبعة بيركت.1967كنايف العباس. طبعة حيدر آباد
-1963(. تحقيق: محمد بن علي األكوع. القاىرة)2-1اإلكليل. للهمداني ) -44

 ـ(.1940( تحقيق: نبيو أمين فارس )برانستوف 8ـ(. كالجزء)1966
 -مية. بيركتاإلماـ زيد حياتو كعصره كآراؤه كفقهو. محمد أبو زىرة. المكتبة اإلسبل -45

 لبناف.
ـ(. دار 1984ىػ/1404اإلماـ زيد بن علي المفترل عليو. صالح أحمد الخطيب. ط) -46

 الندكة الجديدة. منشورات المكتبة الفيصلية.
( 1اإلماـ زيد بن علي شعلة في ليل االستبداد. محمد يحيى سالم عزاف. ط) -47

 ـ. دار الحكمة اليمانية. صنعاء. ج . م.1999ىػ/1419
ـ 1989ىػ/1410(1اإلماـ الهادم كاليان كفقيهان كمجاىدان. عبد الفتاح شايف نعماف. ط) -48

 بدكف ذكر للدار الناشر.
األمالي الصغرل. لئلماـ أحمد بن الحسين الهاركني. كيليو معجم الركاة في أمالي المؤيد  -49

 صعدة. ىػ. دار التراث اإلسبلمي.1414(1باهلل. تحقيق/عبد السبلـ الوجيو. ط)
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(أجزاء. طبعة مصر 4-1أمالي المرتضى. الشريف علي بن الحسين العلوم. ) -50
ـ، كطبعة 1954ىػ/1373(مجلد. مصر2-1ـ، كطبعة أخرل)1907ىػ/1325عاـ

 بيركت: لبناف. -بتحقيق/محمد أبو الفضل إبراىيم. دار الكتاب العربي 
ىػ(، 1378ىػ(. مؤسسة الحلبي كشركاؤه)276اإلمامة كالسياسة. ابن قتيبة الدينورم) -51

 ىػ(.1388ىػ( أك)1397كطبعة مصر سنة)
 ـ( للمجلد األكؿ.1941(. باإلضافة طبعة القاىرة)2إمتاع األسماع. للمقريزم. ط) -52
 أنباء نجباء األبناء. ابن مظفر. طبعة مصر. بدكف ذكر لتاريخ كرقم الطبعة. -53
ىػ(. تحقيق: محمد أبو 646علي بن يوسف القفطي)ت:انباة الركاة على إنباه النحاه.  -54

 ـ.1955-1950الفضل إبراىيم. طبعة القاىرة
إنساف العيوف في سيرة األمين المأموف )المشهور بالسيرة الحلبية(. علي بن برىاف الدين  -55

الشافعي الحلبي. بهامش/السيرة النبوية كاآلثار المحمدية. أحمد زيني دحبلف، بدكف ذكر لرقم 
 كتاريخ الطبع. المكتبة اإلسبلمية. بيركت: لبناف.

ىػ(. طبعة ليدف. كبتحقيق: عبد الرحمن 562األنساب. عبد الكريم محمد السمعاني)ت: -56



بيركت. كبتقديم كتعليق: عبد اهلل عمر الباركدم. الطبعة  -المعلمي اليماني. طبعة 
 لبناف. -ـ دار الجناف.بيركت 1988ىػ/1408األكلى

علي بن أبي طالب  -ـ.892ىػ/279ب األشراؼ. للببلذرم أحمد بن يحيى)أنسا -57
ـ(، 1977-1974(. مؤسسة األعلمي. بيركت)3-1ككلده. تحقيق: محمد باقر المحمودم)

ـ، ككذا الطبعة المحققة من: إحساف عباس. الكالوثيكية 1968ككذا طبعة دار المعارؼ مصر
 بيركت.

قدسي. تحقيق: محمد نايف الدليمس. أنساب القرشيين. البن قدامة الم -58
 ىػ. عالم الكتب. بيركت: لبناف.1408(2ط)
ىػ(. 927األنس الجليس بتاريخ القدس كالخليل. عبد الرحمن بن محمد المعلمي)ت: -59

 ىػ(.1283طبعة القاىرة)
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األنيس المطرب لركض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس. لعلي بن  -60
 ـ(.1973ـ(. دار المنصور، الرباط)1325ىػ/726أبي زرع الفاسي)بعد

 أكائل المقاالت. للشيخ المفيد. منشورات مكتبة الداكرم. إيراف. قم. -61
 سوريا. -ـ( دمشق 1975األكائل. ألبي ىبلؿ العسكرم. ط عاـ) -62
إيضاح المكنوف في الذيل على كشف الظنوف. إسماعيل بن محمد الباباني  -63

 ـ(.1947-1945ىػ(. طبعة أستانبوؿ )1339لبغدادم)ت:ا
ىػ(. 774البداية كالنهاية. ألبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ت) -64
 ـ. مكتبة المعارؼ. بيركت: لبناف.1985ىػ/1405(6ط)
-1351ىػ(. طبعة القاىرة)1312البداية كالنهاية. محمد بن عبد الحر الكتاني)ت: -65

 ىػ(.1358
كالتاريخ. المنسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي. كىو لمطهر بن طاىر  البدء -66

 ـ.1903ىػ(. مكتبة الثقافة الدينية. كتحقيق: كلماف ىواز. طبعة باريس507المقدسي ت)
 ـ(.1988البدء كالتاريخ. للمقدسي. طبعة) -67
لبناف، كأيضان  ىػ(. مؤسسة الوفاء. بيركت:1412البحار. للعبلمة المجلسي. طبعة سنة) -68

 ىػ( إيراف.1394طبعة إيراف، كطبعة سنة)
ىػ(. تحقيق: عبد الكريم 304البساط. لئلماـ الناصر للحق الحسن بن علي األطركش) -69



 ـ. منشورات مكتبة التراث اإلسبلمي. صعدة. ج . م.1997ىػ/1418( 1أحمد جرباف. ط)
مبكر في اليمن. لوداد القاضي. دار بشر بن أبي كبار اليلوم: نموذج من النثر الفني ال -70

 ىػ.1405ـ/1985الغرب اإلسبلمي. بيركت
بطل فخ الحسين بن علي بن الحسين أمير مكة كفاتحها. محمد ىادم األمين. المطبعة  -71

 ـ.1969الحيدرية. النجف سنة
البعثة المصرية لتصوير المخطوطات العربية في ببلد اليمن. تقرير مقدـ من خليل يحيى  -72

 ـ.1952ناجي. طبع بمصر سنة
ىػ(. طبعة مصر 911بغية الوعاة في طبقات اللغوين كالنحاة. جبلؿ الدين السيوطي)ت -73
 ـ(.1964ىػ. كطبعة أخرل بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم. القاىرة)1326سنة

(1/556) 

 

بعة مصر بلغة الظرفاء في ذكر تواريخ الخلفاء. علي بن محمد أبي السركر الركحي. ط -74
 ىػ(.1327سنة)
بلوغ المراـ في شرح مسك الختاـ في من تولى ملك اليمن من ملك كإماـ. حسين بن  -75

أحمد العرشي. عني بنشره األب أنستاس مارم الكرملي. طبعة دار إحياء التراث العربي. 
 ـ(.1939بيركت: لبناف، ككذا طبعة القاىرة سنة)

ىػ(. تحقيق: 743الباقي عبد المجيد اليماني)ت:بهجة الزمن في تاريخ اليمن. عبد  -76
 ـ(.1965مصطفى حجازم. طبعة القاىرة)

 بهجة المحافل. للعامرم. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. -77
البياف المعرب في اختصار أخبار ملوؾ األندلس كالمغرب. ابن عذارم محمد المراكشي  -78

ـ، كطبعة 1930كطبعة باريس ـ،1951-1948ىػ(. طبعة ليدف695)ت:نحو
 ـ.1956تحواف

ىػ، كطبعة أخرل 1367/1369(أجزاء. طبعة مصر 4-1البياف كالتبيين. للجاحظ ) -79
 ىػ.1311/1313بتحقيق: عبد السبلـ ىاركف، كطبعة ثالثة عن المطبعة العلمية مصر

(مجلدات. طبعة 10-1تاج العركس في جواىر القاموس. محمد مرتضى الزبيدم ) -80
 ىػ. كطبعة أخرل )الطبعة المحققة كالتي نشرتها حكومة الكويت(.1306/1307رمص
ىػ. مصر. )مجلداف(. كىناؾ 1282تاج اللغة كصحاح العربية. للجوىرم. طبع عاـ -81

 طبعات أخرل الحقة اعتمدناىا.



(أجزاء. طبع اثناف منها 3-1تاريخ آداب اللغة. لمصطفى صادؽ الرافعي. ) -82
 ، ثم طبع الجزء الثالث بعد كفاة المؤلف.ىػ1332-1330بمصر

ىػ(. طبعة القاىرة 463تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادم)ت: -83
 ـ(.1931ـ(. ككذا طبعة القاىرة سنة)1931سنة)
ىػ(. تحقيق: أكـر ضياء العمرم. طبعة 240التاريخ. خليفة بن خياط)ت: -84

 ـ(.1977دمشق)
ىػ(. ركاية عباس الدكرم. تحقيق: أحمد محمد نور 233:التاريخ. يحيى بن معين)ت -85

 ـ.1979سيف. طبعة مكة المكرمة
 التاريخ الكبير. للبخارم. طبعة دار الكتاب العربي. بيركت: لبناف. -86
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تاريخ التراث العربي. سزكين فؤاد. ترجمة: فهمي أبو الفضل كمحمود حجازم. طبعة  -87
 ـ(.1977القاىرة)

ىػ(. طبعة حيدر آباد الدكن 427خ جرجاف. للسهمي حمزة بن يوسف)ت:تاري -88
 ـ.1950ىػ/1369

تاريخ ابن خلدكف، المسمى: التاريخ أك العبر كديواف المبتدأ أك الخبر. عبد الرحمن بن  -89
 ـ(.1971ىػ(. طبعة بيركت سنة)808محمد المشهور بابن خلدكف)ت:

ىػ(. تحقيق: محيي الدين 911السيوطي)ت: تاريخ الخلفاء. عبد الرحمن بن أبي بكر -90
ـ(، كطبعة أخرل بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع ككذا الدار 1959عبد الحميد. طبعة القاىرة)

 الناشر.
ىػ(. طبعة 966تاريخ الخميس من أحواؿ أنفس نفيس. حسين بن محمد الدياربكرم)ت: -91

 (مجلد.2-1ىػ(. )1283القاىرة)
حمد بن إسماعيل البخارم. تحقيق: عبد الحليم النجار. طبعة تاريخ األدب العربي. م -92

 ـ(.1959القاىرة)
 ـ.1908ىػ(. طبعة بيركت555تاريخ دمشق. حمزة بن أسد القبلنسي)ت: -93
ـ. 1954-1951ىػ(. طبعة دمشق571تاريخ دمشق. علي بن الحز بن عساكر)ت: -94

 ـ(.1982طبعة)
(مجلدات، 6-1ىػ(. )748الذىبي)ت: تاريخ اإلسبلـ. محمد بن أحمد بن عثماف -95



( تحقيق: بشار عواد معركؼ. طبعة 18ىػ( الجزء)1368مكتبة القدسيػ القاىرة)
 ـ(.1977القاىرة)

تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي. د. حسن إبراىيم حسن.  -96
 القاىرة. -ـ مكتبة النهضة المصرية1964/1965(7ط)
-اريخ الرسل كاألمم كالملوؾ. ألبي جعفر محمد بن جرير الطبرم)...تاريخ الطبرم. ت -97

-1960( دار المعارؼ. القاىرة)10-1ـ(. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم )922ىػ/310
 ـ(، كطبعة أخرل من منشورات مؤسسة األعلمي. بيركت: لبناف.1969

دم، ترجمة اإلماـ علي تاريخ ابن عساكر. )تاريخ دمشق(. األجزاء التي حققها المحمو  -98
 كاإلماـ الحسن كاإلماـ الحسين.

(. تحقيق: 450تاريخ صنعاء. إلسحاؽ بن يحيى بن جرير الطبرم الصنعاني. ت)نحو -99
 عبد اهلل محمد الحبشي. مكتبة السنحاني. صنعاء. ج . م.
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 ىػ(. طبعة403تاريخ علماء األندلس. عبد اهلل بن محمد ابن الفرضي)ت: -100
 ـ(.1966القاىرة)

ىػ(. تحقيق: 1277تاريخ الفسوم: المعرفة كالتاريخ. يعقوب بن سفياف الفسوم)ت: -101
 ـ(.1981أكـر ضياء العمرم. بيركت سنة)

 ـ(.1958ىػ(. طبعة بيركت)685تاريخ مختصر الدكؿ. ابن نمر يغوريوس الملطي)ت: -102
ىػ(. تحقيق: حسين عبد اهلل 460تاريخ مدينة صنعاء. أحمد بن عبد اهلل الرازم)ت: -103

 ىػ(.1401العمرم. طبعة صنعاء)
ـ(. تحقيق: فهيم 875ىػ/262تاريخ المدينة المنورة )أخبار المدينة(. لعمر بن شيبة) -104

 ىػ. بيركت: لبناف.1410ـ/1990(أجزاء. دار التراث، كالدار اإلسبلمية4-1محمد شلتوف)
بن جعفر العباسي المعركؼ تاريخ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب  -105

(جزء. طبعة دار صادر بيركت، كطبعة أخرل بتحقيق: 2-1ـ( )904ىػ/292باليعقوبي)حوالي
 ـ.1969(مصورة، بريل، ليدف2ـ، ط)1883ىوتسمابريل. ليدف

 تاريخ اليعقوبي. البن كاضح. طبعة دار صادر بيركت: لبناف. كأيضان النجف. العراؽ. -106
مى: فرجة الهمـو كالحزف في حوادث كتاريخ اليمن. العبلمة عبد تاريخ اليمن، المس -107

ـ. مصورة عن الطبعة األكلى. دار 1990/1991(2الواسع بن يحيى الواسعي اليماني. ط)



 اليمن الكبرل. صنعاء. ج . م.
ىػ. 1407(1تاريخ اليمن الفكرم في العصر العباسي. أحمد بن محمد الشامي. ط) -108

 لبناف. -ت العصر الحديث. بيركتدار النفائس. منشورا
(. 424-340التحرير. لئلماـ الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهاركني ) -109

ـ. مكتبة مركز بدر العلمي. 1997ىػ/1418( 1دراسة كتحقيق/محمد يحيى سالم عزاف. ط)
 اليمن. صنعاء.

 (.3التحف شرح الزلف. مجد الدين بن محمد منصور المؤيدم. ط) -110
ىػ(. 902التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. محمد عبد الرحمن السخاكم)ت: -111

 ـ(.1958-1957طبعة القاىرة)
( بدكف ذكر لتاريخ الطبعة. مؤسسة 2تحقيق النصوص كنشرىا. عبد السبلـ ىاركف. ط) -112

 الحلبي كشركاؤه. مصر: القاىرة.

(1/559) 

 

ـ(. بدكف ذكر 1374ىػ/748بن عثماف الذىبي )ت: تذكرة الحفاظ. محمد أحمد -113
لرقم كتاريخ الطبع. دار إحياء التراث العربي. بيركت: لبناف. كبتحقيق: عبد الرحمن المعلمي 

 ىػ(.1377اليماني. طبعة: حيدر آباد سنة)
 ىػ.ؽ(.1383تذكرة الخواص. لسبط ابن الجوزم. طبعة النجف. العراؽ. سنة) -114
من المخطوطات العربية. رتبت كطيفت بأمر جمعية دائرة المعارؼ  تذكرة النوادر -115

 ىػ.1350العثمانية بحيدر آباد الدكن. عاـ
ىػ(. تحقيق: مصطفى 656الترغيب كالترىيب. عبد العظيم بن عبد القوم المنذرم)ت: -116

 ـ(.1968بيركت) -عمارة. الطبعة الثالثة 
. أحمد بن عبد اهلل الجندارم. ملحق بأكؿ تراجم الرجاؿ المذكورين في شرح األزىار -117

 الجزء األكؿ من شرح األزىار البن مفتاح.
ىػ(. 571ترجمة اإلماـ علي بن أبي طالب. من تاريخ دمشق الكبير البن عساكر) -118

 ىػ. مؤسسة المحمودم. بيركت: لبناف.1398(2تحقيق الشيخ: محمد باقر المحمودم. ط)
كتاب الطبقات الكبير القسم الغير المطبوع. البن سعد ترجمة اإلماـ الحسين من   -119

ىػ(. تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي. نشر مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث. 230الزىرم)
 ىػ.1415(1ط)



ىػ(. تحقيق: محمد باقر 571ترجمة اإلماـ الحسن من تاريخ دمشق الكبير) -120
 ىػ.1400(1المحمودم. مؤسسة المحمودم. ط)

ىػ.ؽ(. حيدر آباد الدكن. 1380التعظيم كالمنة. جبلؿ الدين السيوطي. ط سنة) -121
 الهند.
( 1ىػ(. تحقيق: إبراىيم األبيارم. ط)816-740التعريفات. علي محمد الجرجاني) -122

 ـ. دار الكتاب العربي. بيركت: لبناف.1985ىػ/1405عاـ
ـ. 1997ىػ/1418(1ن الحوثي. ط)تفسير جزء عم. العبلمة بدر الدين بن أمير الدي -123

 مركز النور للدراسات كالبحوث. اليمن. صعدة.
ـ. 1990ىػ/1411(1تفسير األعقم. أحمد بن علي بن محمد األعقم اآلنسي. ط) -124

 دار الحكمة اليمانية. صنعاء.
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تفسير القرآف الكريم )المشهور بتفسير ابن كثير(. ألبي الفداء إسماعيل بن   -125
ـ. دار إحياء 1985ىػ/1405(1ىػ(. أشرؼ على تصحيحو: علي شيرم. ط)774ثير)ت:ك

 لبناف. -التراث العربي. بيركت
ىػ(. تحقيق: عبد الوىاب عبد 245تقريب التهذيب. محمد بن حبيب البغدادم)ت: -126

 ىػ(.1380اللطيف. طبعة القاىرة)
ىػ(. ط جيد الرقي 597وزم)ـتلقيح فهـو أىل األثر. أبو الفرج عبد الرحمن بن الج -127

 الهند. -بريس. دبلي
التنبيو كاالشراؼ. للمسعودم. طبعة مصورة عن الطبعة األكركنيو. مكتبة خياط  -128

 ىػ(.1366مصر سنة) -لبناف، ككذا طبعة دار الصاكم  -ـ. بيركت1965عاـ
 ـ.1840تقويم البلداف. ألبي الفداء. طبعة باريس -129
ىػ(. 1346الكبير البن عساكر. الشيخ عبد القادر ريدراف. ؾ)تهذيب تاريخ دمشق  -130

 ـ. دار المسيرة بيركت: لبناف.1979ىػ/1399(2ط)
ىػ(. طبعة 676تهذيب األسماء كاللغات. يحيى بن شرؼ محيي الدين )ت: -131

 ىػ(.1349القاىرة)
ىػ(. طبعة دار المأموف 742تهذيب الكماؿ. يوسف بن عبد الرحمن المزم)ت: -132

 شق، كمطبعة مؤسسة الرسالة.دم



تهذيب المقاؿ في تنقيح كتاب الرجاؿ للشيخ الجليل النجاشي. للسيد محمد علي  -133
 ىػ.1389ـ/1969(. النجف1األبطحي. الجزء)

ىػ(. تحقيق: مصطفى عبد القادر 852تهذيب التهذيب. البن حجر العسقبلني)ت: -134
 ية. بيركت: لبناف.ـ. دار الكتب العلم1994ىػ/1415( عاـ1عطاء. ط)

ىػ(. طبعة حيدر 245تهذيب التهذيب: محمد بن حبيب البغدادم)ت: -135
 ىػ(.1325آباد)
ـ(. منشورات لوساف. 1986( عاـ)3تواريخ األنبياء. السيد حسن اللوساني. ط) -136
 لبناف. -بيركت
بن  ( مجلدات. أحمد بن عبد القادر بن أحمد3-1تيسير المناف في تفسير القرآف ) -137

 ىػ(. نسخة خاصة.1350ىػ(. نسخة خطت سنة)1222-1172عبد القادر)
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تيسير المطالب في أمالي اإلماـ أبي طالب. للناطق بالحق أبي طالب يحيى بن  -138
ـ(. مراجعة 1177ىػ/577ـ(. ركاية جعفر بن أحمد بن عبد السبلـ)1032ىػ/424الحسين )

 ىػ(.1395ـ/1975علمي. بيركت)يحيى عبد الكريم الفضيل. مؤسسة األ
ىػ(. تحقيق: محمد عبد المعيد خاف. 354الثقات. محمد البستي، ابن حباف)ت: -139

 ىػ(.1397ـ(، ككذا طبعة الهندسة)1983-1973طبعة حيدر آباد)
ثمار القلوب في المضاؼ كالمنسوب. عبد الملك بن محمد الثعالبي. طبعة مصر  -140

 ىػ.1326سنة
 ىػ. مكتبة النهضة.1386ـ/1966علي. لناجي حسن. طبعة بغداد  ثورة زيد بن -141
ىػ(. 310جامع البياف عن تأكيل آم القرآف. أبي جعفر محمد بن جرير الطبرم)ت: -142
 طبعة.
-209الجامع الصحيح )سنن الترمذم(. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة) -143
كآخركف. بدكف ذكر لرقم الطبع ىػ(. تحقيق كتعليق: إبراىيم عطوف عوض كأحمد شاكر 297

 ـ(.1938/1962كتاريخو. دار إحياء التراث العربي. بيركت: لبناف، ككذا طبعة القاىرة)
الجامع الصحيح )صحيح مسلم(. أبي الحسن مسلم بن الحجاج. طبعة دار المعرفة.  -144

 بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. بيركت: لبناف، باإلضافة إلى طبعات.
الصغير في أحاديث البشير النذير. جبلؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  الجامع -145



 ـ. دار الفكر. بيركت.1981ر/1401( عاـ1ىػ(. ط)849السيوطي)
الجامع ألحكاـ القرآف. أبي عبد اهلل محمد أحمد األنصارم القرطبي. ط:  -146

 ـ. دار إحياء التراث العربي. بيركت: لبناف.1985ىػ/1405عاـ
امع المختصر في عنواف التواريخ كعيوف السير. علي بن أنجب ابن الج -147

 ـ(.1934ىػ(. تحقيق: مصطفى جواد. طبعة بغداد)674الساعي)ت:
الجداكؿ المرضية في تاريخ الدكؿ اإلسبلمية )تاريخ الدكؿ اإلسبلمية بالجداكؿ  -148

 ىػ.1306طبعة مصرالمرضية( كما أثبت في آخره. أحمد زيني دحبلف، مفتي الشافعية بمكة. 
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جذكة االقتباس فيمن حل من األعبلـ مدينة فاس. أحمد بن محمد ابن  -149
 ىػ(.1309ىػ(. طبعة فاس)1025القاضي)ت:

ىػ(. 327الجرح كالتعديل. عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر ت) -150
ىػ(، دار الكتب 1373هند)( حيدر آباد. ال1تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني. ط)

 العلمية. بيركت: لبناف.
ىػ(. حيدر آباد الدكن 1323الجمع بين رجاؿ الصحيحين. للكبلباذم. ط سنة) -151
 الهند.
 ىػ.ؽ(.1381الجمل. للشيخ المفيد. طبعة الحيدرية. النجف. العراؽ. سنة) -152
)ت: -153 عبد السبلـ ىػ(. تحقيق: 655جمهرة أنساب العرب. علي بن أحمد بن جـز

 ـ(.1962ىاركف. طبعة القاىرة)
ىػ(. طبعة: حيدر 775الجواىر المضيئة في طبقات الحنيفة. عبد القادر بن محمد)ت: -154
 ىػ(. كتحقيق: عبد الفتاح الحلو، طبعة القاىرة.1332آباد)
ـ(. 1254ىػ/654الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية. حميد بن أحمد المحلي) -155

 ىػ.1405ـ/1985(. دار أسامة. دمشق8ىػ/1357عن مخطوطة نسخت سنة)مصورة 
الحركات الباطنية في العالم اإلسبلمي. عقائدىا كحكم الشرع اإلسبلمي فيها.  -156

ـ. نشر كتوزيع مكتبة األقصى. عماف 1986ىػ/1406(2د/محمد أحمد الخطيب. ط)
 األردف، دار عالم الكتب. الرياض.

أخبار مصر كالقاىرة. عبد الرحمن بن أبي بكر حسن المحاضرة في  -157
ىػ(، ككذا طبعة 1387ىػ(. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم. طبعة القاىرة)911السيوطي)ت:



 (جزء.2-1( )1299مصر سنة)
ىػ(. 430حلية األكلياء كطبقات األصفياء. أحمد بن عبد اهلل. أبو نعيم األصفهاني ت) -158

اب العربي. بيركت: لبناف، ككذا طبعة القاىرة ـ. دار الكت1985ىػ/1405(4ط)
 ـ(.1938عاـ)

 ـ(. )طبع قطعة منو فقط(.1851-1847الحلة السيراء. البن األبار. طبعة ليدف) -159
ىػ(. تحقيق: عبد المعين ملوحي كأسماء 542الحماسة. ىبة اهلل علي الشجرم)ت: -160

 ـ(.1970الحمصي. طبعة دمشق)
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ـ(. تحقيق: كماؿ مصطفى. 1177ىػ/573ين. سعيد نشواف الحميرم)الحور الع -161
 ـ.1985( دار آزاؿ.بيركت، كالمكتبة اليمنية صنعاء2ط)

حياة الصحابة. محمد يوسف الكاندىلوم. تحقيق: علي شيرم.  -162
 ـ. دار إحياء التراث العربي. بيركت: لبناف.1986ىػ/1406(1ط)

السبلـ. باقر شريف القرشي.  حياة اإلماـ الحسين بن علي عليو -163
 لبناف. -ـ. مؤسسة الوفاء. بيركت1984ىػ/1404(2ط)

ىػ(. طبعة المكتبة اإلسبلمية 808حياة الحيواف الكبرل. محمد بن موسى الدميرم)ت: -164
 بيركت. -

 ىػ(.1357ىػ، ككذا طبعة الحلبي من سنة)1365الحيواف. للجاحظ. ط القاىرة -165
باب لساف العرب. عبد القادر بن عمر البغدادم. ط خزانة األدب كلب ل -166

 (مجلدات.4-1ىػ. مصر. )1299عاـ
ىػ(. دار الكتب 303ضمن السنن. الحافظ النسائي) -خصائص أمير المؤمنين  -167

 ىػ(.1411بيركت. الطبعة األكلى) -العلمية 
ن شعيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد ب -168

 ـ. دار الكتاب العربي. بيركت: لبناف.1987ىػ/1407(1النسائي. ط)
الخصائص الكبرل )كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب(. جبلؿ الدين  -169

 السيوطي. طبعة دار الكتاب العربي.
خبلصة تاريخ العرب. سيديو. ترجمو عن الفرنسية. محمد بن أحمد عبد القادر،  -170

 ىمصر.1309لو علي بن مبارؾ. طبعة سنةكآخر، كقدـ 



ىػ(. 923خبلصة تذىيب تهذيب الكماؿ. أحمد بن عبد اهلل الخزرجي األنصارم)ت: -171
 ىػ(.1391ىػ(، ككذا طبعة سنة)1301طبعة بوالؽ)

 خبلصة سيرة الهادم. )أرجوزة(. طبعت بتعز. -172
بلف، ابن خبلصة الكبلـ في بياف أمراء البلد الحراـ. أحمد زيني دح -173

 ىػ(.1305ىػ(. طبعة القاىرة)1304زيني)ت:
 ـ(.1972خبلصة الوفاء. للسمهودم. طبعة المدينة المنورة) -174
الخبلصة النقية في أمراء إفريقية. ألبي عبد اهلل محمد الباجي المسعودم. طبعة الدكلة  -175

 ىػ.1283التونسية
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( بدكف ذكر لتاريخ الطبع. دار 3يد كجدم. ط)دائرة معارؼ القرف العشرين. محمد فر  -176
 لبناف. -المعرفة. بيركت

دائرة المعارؼ اإلسبلمية. نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندم كآخركف. طبع  -177
 لبناف. -ـ. كطبعة دار المعرفة. بيركت1933/1957(مجلدان في مصر سنة11منها)
ىػ(. تحقيق: 245مد بن حبيب البغدادم)ت:الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة. مح -178

 ـ(.1972عبد المعين خاف. طبعة حيدر آباد)
الدرة المضيئة في أخبار الدكلة الفاطمية. أبو بكر بن عبد اهلل بن أبيك  -179

 ـ(.1961ىػ(. تحقيق: صبلح الدين المنجد. طبعة القاىرة)732الدكادارم)ت:
ىػ(. طبعة 1332زينب)ت: -العاملي الدر المنثور في طبقات ربات الخدكر.  -180

 قم إيراف. -ىػ(، ككذا طبعة مطبعة مهراستوار 1312القاىرة)
ىػ(. 911الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جبلؿ الدين السيوطي)ت: -181

ىػ(، ككذا طبعة 1314ىػ. دار الفكر بيركت: لبناف، ككذا طبعة القاىرة)1403(1ط)
 ىػ(.1386سنة)

 -ىػ(. نشر دار الوعي 430ة. أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني)ت:دالئل النبو  -182
 الدكن الهند. -ىػ، ككذا طبعة حيدر آباد 1397حلب)
ىػ(. تحقيق: عبد المعطي 458دالئل النبوة. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي) -183

 ىػ(.1405قلعجي. دار الكتب العلمية، الطبعة األكلى)
ىػ(. تحقيق: فهيم محمد 748حمد بن أحمد بن عثماف الذىبي)ت:دكؿ اإلسبلـ. م -184



 ـ(.1974شلتوت كمحمد مصطفى إبراىيم. طبعة القاىرة)
دكلة األدارسة ملوؾ تلمساف كفاس كقرطبة. إسماعيل العربي. دار الغرب اإلسبلمي.  -185
 ـ.1983بيركت
ـ(. لسعدكف 835-788ىػ/223-172دكلة األدارسة في المغرب. العصر الذىبي ) -186

 ىػ.1408ـ/1987عباس نصر اهلل. دار النهضة العربية. بيركت: 
ىػ(. 799الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب. إبراىيم بن علي ابن فرحوف)ت: -187

 ىػ(.1351تحقيق: محمد األحمدم أبو النور. طبعة القاىرة)
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ـ. 1994(1علي بن أبي طالب. ط) ديواف أمير المؤمنين كسيد البلغاء كالمتكلمين -188
 لبناف. -الناشر: دار النجم. بيركت

ذخائر العقبى في مناقب ذكم القربى. أحمد بن عبد اهلل، محب الدين  -189
لبناف  -بيركت -ىػ(، ككذا طبعة مؤسسة الوفاء 1356ىػ(. طبعة القاىرة)6940الطبرم)ت:

 ـ(.1981ىػ/1401)
حمد محسن الشهير بالشيخ أغابزرؾ الطهراني. نزيل الذريعة إلى تصانيف الشيعة. م -190

 ـ(.1355/1936(أجزاء. طبعة النجف)9-1النجف صدر منو)
ىػ. دار األضواء. 1406الذريعة. للشيخ آقابزرؾ الطهارني. طبعة إيراف، كطبعة سنة -191

 بيركت: لبناف.
ػ(. طبعة ى430ذكر أخبار أصبهاف. أحمد بن عبد اهلل األصبهاني )أبو نعيم()ت: -192
 ىػ(.1931ليدف)
ذيل المذٌيل في تاريخ الصحابة كالتابعين. البن جرير الطبرم. ملحق بأحد أجزاءه من  -193

 تاريخ األمم كالملوؾ. مؤسسة األعلمي. بيركت: لبناف.
الذىب المسبوؾ في ذكر من حج من الخلفاء كالملوؾ. أحمد بن علي  -194

 ـ.1955عة القاىرةىػ(. تحقيق: الشياؿ. طب845المقريزم)ت:
رأب الصدع. أمالي أحمد بن عيسى عليو السبلـ، حققو كخرج أحاديثو: علي بن  -195

 ـ. دار النفائس بيركت: لبناف.1990ىػ/1410( 1(مجلدات. ط)2-1إسماعيل المؤيد )
ىػ(. تحقيق: محمد 450-372رجاؿ النجاشي. أبي العباس أحمد بن علي النجاشي) -196

ـ. دار األضواء. بيركت: لبناف، ككذا طبعة بومبام 1988ىػ/1408( عاـ1جواد النائيسني. ط)



 ىػ(.1317سنة)
. الشيخ صفي الرحمن المباركفورم. ط دار القلم. بيركت -197  لبناف. -الرحيق المختـو
الرد على الملحد. لئلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ. تحقيق: محمد يحيى سالم  -198

 (.1عزاف. ط)
رسائل التسع. جبلؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ال -199

ـ(. قدـ لو كشرحو كعلق عليو: د/محمد عز الدين السعيدم. 1505ىػ/911السيوطي)ت:
. بيركت1988ىػ/1409(2ط)  لبناف. -ـ. دار إحياء العلـو
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ي رغبة اآلمل من كتاب الكامل )شرح األعبلـ لكتاب الكامل للمبرد(. السيد بن عل -200
 ىػ.1346/1348(أجزاء. طبعة مصر8-1المرصفي. )

ىػ(. تحقيق: طو عبد 581الركض اآلنف. عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي)ت: -201
 ـ(.1972الرؤكؼ سعد. طبعة القاىرة)

ركضات الجنات في أحواؿ العلماء كالسادات. محمد باقر الموسوم. الخوانسارم  -202
 (.2ىػ، ككذا الطبعة)1307(1احد. ط)(أجزاء في مجلد ك 4-1األصبهاني. )

الركض المعطار في خير األقطار )معجم جغرافي(. محمد بن عبد المنعم الحميرم  -203
ـ. مؤسسة 1980( 2ىػ(. تحقيق: د. إحساف عباس. ط)900الصنهاجي أبو عبد اهلل)ت:

 ناصر للثقافة.
بن قاسم حميد الدين. الركض األغن في معرفة المؤلفين باليمن. عبد الملك بن أحمد  -204

 ـ بدكف ذكر للدار الناشر.1994ىػ/1415( عاـ1ط)
 ىػ.1313ركض القرطاس. البن أبي زرع. طبعة فاس -205
ىػ(. طبعة دار الكتب 694الرياض النضرة في مناقب العشرة. للمحب الطبرم) -206

 لبناف. -العلمية. بيركت
ىػ(. 597-508وزم البغدادم)زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن الج -207

 ػ لبناف.-ـ. المكتب اإلسبلمي. بيركت1984ىػ/1404( 3ط)
ىػ(. تحقيق: 751زاد المعاد في ىدم خير العباد. محمد بن أبي بكر ابن القيم)ت: -208

 شعيب األرناؤط كعبد القادر األرناؤط. طبعة بيركت.
 -دار الكتب العلمية  ىػ(. طبعة241الزىد. اإلماـ أحمد بن محمد بن حنبل)ت: -209



 بيركت.
( 2الٌزىرة. ألبي بكر محمد بن داؤد األصبهاني. تحقيق: د/إبراىيم السامرائي. ط) -210

 ـ. مكتبة المنار. األردف. الزرقاء.1985ىػ/1406
ىػ(. تحقيق: 453زىر األدب كثمر األلباب. إبراىيم بن علي الحصرم القيركاني)ت: -211

-1لبناف. ) -بيركت -ـ، ككذا طبعة دار الجيل 1953عة القاىرةمحيي الدين عبد الحميد. طب
 (أجزاء.4

ـ. الناشر: الزىراء لبلعبلـ 1984ىػ/1404( 2الزيدية. د. أحمد محمود صبحي. ط) -212
 مصر. -العربي. القاىرة
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سبائك الذىب في معرفة قبائل العرب. ألبي الفوز محمد أمين البغدادم الشهير  -213
 لبناف. -دم. دار القلم. بيركتبالسوي
 سبل الهدل كالرشاد. للصالح الشامي. طبعة مصر. -214
ـ(. 340/925سر السلسلة العلوية. ألبي نصر البخارم سهل بن عبد اهلل )بعد -215

. المطبعة الحيدرية. النجف  ىػ.1381ـ/1962تحقيق: السيد محمد صادؽ بحر العلـو
ىػ(. طبعة 768زيدكف. محمد بن محمد بن نباتو)ت:سرح العيوف في شرح رسالة ابن  -216

 ىػ(.1290اإلسكندرية)
سفينة البحار، المسمى سفينة بحار األنوار كمدينة الحكم كاآلثار. عباس بن محمد  -217

 ىػ.1355رضا القمي. طبعة النجف سنة
 ىػ(. طبعة90السقيفة )أك( أئمة الشيعة. سليم بن قيس الكوفي الهبللي العامرم)ت: -218

 لبناف. -مؤسسة األعلمي. بيركت
ىػ(. تحقيق: زياد. 845السلوؾ لمعرفة دكؿ الملوؾ. للمقريزم أحمد بن علي)ت: -219

 ـ(، كبعض الطبعات البلحقة.1934طبعة القاىرة سنة)
سلوة األنفاس كمحادثة األكياس فيمن قبر من العلماء كالصلحاء بفاس. محمد بن  -220

 ىػ.1316بعة فاس(أجزاء. ط3-1جعفر الكتاني. )
السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين. أحمد بن عبد اهلل بن محب  -221

 ىػ(.1346ىػ(. طبعة حلب)694الطبرم)ت:
ىػ(. 487سمط الآللي في شرح أمالي الغالي. عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم)ت: -222



 تحقيق: عبد العزيز الميمني. طبعة مكتبة المثنى. بغداد.
ىػ(. تحقيق: عزت عبيد 275ن. سليماف بن األشعث، أبو داكد السجستاني)ت:السن -223

 بيركت. -ـ، ككذا طبعة إحياء التراث العربي 1970-1969الدعاس. طبعة حمص
ىػ(. تحقيق: أحمد 279سنن الترمذم )الجامع الصحيح(. محمد بن عيسى الترمذم) -224

 بيركت. -محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي 
ىػ(. تحقيق: محمد 275-207سنن ابن ماجة. أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزكيني_ -225

لبناف، ككذا  -ـ. دار إحياء التراث العربي. بيركت1975ىػ/1395فؤاد كعبد الباقي. ط عاـ
 بيركت، ككذا طبعة القاىرة. -طبعة دار الفكر 
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: عبد اهلل ىاشم اليماني. طبعة ىػ(. تحقيق385السنن. علي بن عمر الدارقطني)ت: -226
 ىػ.1406بيركت سنة -ىػ(، ككذا الطبعة الرابعة لعالم الكتب 1386القاىرة)

سنن الدارمي. أبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهراـ الدارمي  -227
ىػ(. طبع بعناية محمد أحمد دىماف. نشرتو: دار إحياء السنة النبوية دمشق، ط: دار 255ت)

 لبناف، ككذا طبعة دار الفكر. بيركت. -الكتب العلمية بيركت
ىػ(. 458السنن الكبرل. الشهير)بالسنن الكبرل(. أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) -228

ـ. دار 1992ىػ/1412بذيل: الجوىر النقي للمارديني الشهير بابن التركماني. طبعة عاـ
 ىػ(.1335سنة)لبناف، ككذا طبعة حيدر آباد  -المعرفة بيركت

 -( دار الكتب العلمية. بيركت1ىػ(. طبعة)303سنن النسائي. الحافظ المتوفى سنة) -229
 لبناف.
سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية كالخارجية. حسن فاضل زعين العاني. دار الرشيد.  -230
 ـ.1981بغداد
ـ(. تحقيق: 1374-784سير أعبلـ النببلء. محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي ت) -231

ـ. مؤسسة 1993ىػ/1413( 9مجموعة من الباحثين تحت إشراؼ:شعيب األرناؤط. ط)
 لبناف. -الرسالة بيركت

ىػ(. تحقيق: مصطفى عبد 1382السيرة النبوية. محمد بن عبد الحر الكتاني)ت: -232
 ـ.1976الواحد. طبعة بيركت

 ىػ.ؽ(.1326سيرة مغلطام. طبعة مصر سنة) -233



ادم إلى الحق يحيى بن الحسين )ع(. ركاية: علي بن محمد بن عبيد اهلل سيرة اله -234
 -ـ. دار الفكر. بيركت1981ىػ/1401(2العباسي العلوم. تحقيق: د. سهيل زكار. ط)

 لبناف.
السيرة النبوية ... الشهيرة)سيرة ابن ىشاـ(. عبد اهلل بن يوسف بن أحمد األنصارم.  -235

لبناف، ككذا  -نشورات دار إحياء التراث العربي. بيركتتحقيق: مصطفى السقا كآخركف. م
 ـ(.1955طبعة القاىرة سنة)
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في الجواب على الرسالة الخارقة للفقيو عبد الرحيم بن أبي القبائل. تأليف  -الشافي  -236
ـ. منشورات 1986ىػ/1406(. الطبعة األكلى 614-561اإلماـ عبد اهلل بن حمزة الحسني )

 صنعاء. -يمن الكبرل. اليمنمكتبة ال
الشجرة المباركة في أنساب الطالبيين. محمد بن عمر، الفخر  -237

قم  -ـ(. تحقيق: السيد مهدم الرجاني. طبعة مكتبة المرعشي 1209ىػ/606الرازم)
 ـ(.1989ىػ/1409سنة)

ىػ(. 1089شذرات الذىب في أخبار من ذىب. عبد الحر بن العماد الحنبلي)ت: -238
 لبناف. -بيركت -ىػ(، ككذا طبعة المكتب التجارم 1350قاىرة)طبعة ال
(جزء. طبعة 2-1شرح أبيات السيرة النبوية. مصعب بن محمد الخشني. أبو ذر. ) -239

 ـ.1911ىػ/1329مصر سنة
شرح ديواف حساف بن ثابت. كضعو كضبط الديواف كصحح: عبد الرحمن اليرقوقي.  -240

 عربي. بيركت: لبناف.ـ(. دار الكتاب ال1981ىػ/1401ط)
ىػ. زطبعة أخرل 1296(أجزاء. طبعة مصر4-1شرح ديواف الحماسة. التبريزم ) -241

 الحقة.
 شرح شافية أبي فراس. طبعة الهند. -242
 ىػ(.1322ىػ(. طبعة مصر سنة)911شرح شواىد المغني. جبلؿ الدين السيوطي ت) -243
ىػ. دار 1414ىػ(. ط عالم1122قاني)شرح المواىب اللدنية. محمد عبد الباقي الزر  -244

 لبناف. -المعرفة. بيركت
 ـ.1961شرح مقصورة ابن دريد. للتبريزم. طبعة المكتب اإلسبلمي. دمشق -245
ىػ(. طبعة 655شرح نهج الببلغة. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن ىبة اهلل)ت: -246



 -إحياء الكتب العربية  ىػ(، كبتحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم. طبعة دار1374بيركت)
 مصر.
ىػ(. تحقيق: أحمد شاكر. طبعة 276الشعر كالشعراء. عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة)ت: -247

 ( مصر.1932ىػ/1350ـ(، كطبعة أخرل سنة)1966القاىرة)
ىػ(. طبعة 544الشفاء بتعريف حقوؽ المصطفى. ألبي الفضل عياض اليحصبي ت) -248

لبناف. بذيلو: مزيل الخفاء ألفاظ الشفاء. للعبلمة أحمد بن محمد  -دار الكتب العلمية. بيركت
 ىػ(.872محمد الشمني ت)
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(. تحقيق: محمد بن 1069شفاء العليل. أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي)ت: -249
 عبد المنعم خفاجي. طبعة القاىرة.

يق: عزت عبيد ىػ(. تحق279الشمائل المحمدية. محمد بن عيسى الترمذم)ت: -250
 ـ(.1976حمص) -الدعاس. الطبعة الثانية 

 ىػ.1355شهداء الفضيلة. لعبد الحسين بن أحمد األميني التبريزم. طبعة النجف -251
شواىد التنزيل لقواعد التفضيل. عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد المعركؼ بالحاكم  -252

 ـ.1974ىػ/1393( 1ط) الحسكاني الحذاء. تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودم.
ـ( 1418ىػ/821-صبح األعشى في صناعة اإلنشاء. للقلقشندم أحمد بن علي)... -253

ىػ، ككذا طبعة دار 1918/1337-1911/1331(. المطبعة األميرية. القاىرة1-14)
 ىػ(.1416بيركت عاـ) -الكتب العلمية 

لسيد جعفر مرتضى الصحيح من سيرة النبي األعظم صلى اهلل عليو كآلو كسلم ا -254
 لبناف. -ـ. دار الهادم، دار السيرة. بيركت1995ىػ/1416(4العاملي. ط)

ىػ(. تحقيق: محمد مصطفى 311الصحيح. ابن خزيمة، محمد بن إسحاؽ)ت: -255
 ـ(.1971األعظمي. طبعة بيركت)

ىػ(. تحقيق الدكتور: ديب البغاء. 256صحيح البخارم. محمد إسماعيل البخارم) -256
 لبناف. -بيركت -ـ(، ككذا بحاشية السندم. طبعة دار المعرفة 1976الهند)مطبعة 
ىػ( بترتيب الفارسي 354صحيح ابن حباف. ألبي حاتم محمد بن حباف البستي ت) -257

ـ. مؤسسة الرسالة 1984ىػ/1404(1ىػ(. تحقيق: شعيب األرناؤط كآخر. ط)739)ت
 لبناف. -بيركت



ىػ(. تحقيق الدكتور: موسى شاىين 261لقشيرم)صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج ا -258
الشين، كالدكتور: أحمد عمر ىاشم. مؤسسة عز الدين للطباعة كالنشر الطبعة 

 ـ(.1955ىػ( كبتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة القاىرة سنة)1407األكلى)
ىػ(. 597صفة الصفوة. ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزم) -259

. مؤسسة الكتب الثقافية. بيركت: لبناف. كبتحقيق: ماخورم قلعجي. ـ1413/1992(2ط)
 ىػ(.1406بيركت سنة) -ـ(، كالطبعة الرابعة بدار المعرفة 1979طبعة بيركت)
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ىػ(. تحقيق: عبد الوىاب اللطيف. 974الصواعق المحرقة. البن حجر الهيثمي) -260
( مصر بمطبعة الميمنية، ك)ط( دار 1312ىػ. مكتبة القاىرة، كأيضان طبعة)1385( 2ط)

 الببلغة مصر.
 لبناف. -صورة األرض. البن حوقل. دار مكتبة الحياة. بيركت -261
ىػ(. تحقيق: محمود إبراىيم 256الضعفاء الصغير. محمد بن إسماعيل البخارم)ت: -262

 ىػ(.1396حلب) -زايد. دار الوعي 
(. تحقيق الدكتور: عبد المعطي أمين ىػ322الضعفاء الكبير. أبو جعفر العقيلي) -263

 ىػ(.1407بيركت. الطبعة األكلى) -القلعجي. دار الكتب العلمية 
ىػ(. تحقيق: محمود إبراىيم 303الضعفاء كالمترككين. أحمد بن شعيب النسائي)ت: -264

 حلب. -زايد. طبعة دار الوعي 
. تحقيق: دكتور أحمد بن طبقات الحنابلة. محمد بن الحسين. أبو يعلى الفراء)ت:ىػ( -265

 القاىرة. -علي.. طبعة مؤسسة الرسالة. كبتحقيق: محمد حامد الفقي طبعة 
طبقات الحفاظ. جبلؿ الدين السيوطي. مراجعة لجنة من العلماء تحت إشراؼ الدار  -266

 حلب. -لبناف، ككذا طبعة  -ـ. دار الكتب العلمية. بيركت1983ىػ/1403(1الناشر ط)
خواص من أىل الصدؽ كاإلخبلص. أحمد بن أحمد الزبيدم طبقات ال -267

 ىػ(.1321ىػ(. طبعة القاىرة)893الشرجي)ت:
ىػ(. تحقيق: أكـر ضياء العمرم. دار طيبة 240الطبقات. خليفة بن خياط)ت: -268

 ـ(.1966ـ. كتحقيق: صهيل زكار، كزارة الثقافة دمشق)1982الرياض)
ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  الطبقات الكبرل. المشهورة بطبقات -269

ـ. دار 1990ىػ/1410(1ىػ(. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء. ط)230-168البصرم)



 -ىػ، ككذا طبعة دار صادر 1322لبناف، كأيضان: طبعة ليدف سنة -الكتب العلمية. بيركت
 بيركت.
قيق: عادؿ ىػ( تح1014طبقات الشافعية. أبو بكر بن ىداية اهلل المصنف)ت: -270

 ىػ(.1356ـ(، كطبعة بغداد)1979نويهض. طبعة بيركت)
ىػ(. تحقيق: عبد العليم 851طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة)ت: -271

 ـ.1978خاف. طبعة حيدر آباد
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ىػ(. تحقيق: عبد 771طبقات الشافعية الكبرل. عبد الوىاب بن علي السبكي)ت: -272
 ـ.1976-1964لو كمحمود الطناجي. طبعة القاىرةالفتاح الح

ىػ(. تحقيق: عبد اهلل 772طبقات الشافعية. عبد الرحيم بن الحسن األسنوم)ت: -273
 ىػ(.1391الجبورم. طبعة بغداد)

ىػ(. تحقيق: عبد الستار فراج. 296طبقات الشعراء. عبد اهلل بن محمد بن المعتز)ت: -274
 ـ(.1956طبعة القاىرة)

قات علماء أفريقية. ألبي العرب محمد بن أحمد بن تميم. جمعها: محمد بن أبي طب -275
 ـ.1914ىػ/1332شنب. طبعة الجزائر

ىػ(. تحقيق: إحساف 476طبقات الفقهاء. إبراىيم بن علي الشيرازم، أبو إسحاؽ)ت: -276
 بغداد. -ـ، ككذلك طبعة 1981بيركت -عباس. الطبعة الثانية 

ىػ(. طبعة 968حنفية. طاش كبرل زاده أحمد بن مصطفى)ت:طبقات الفقهاء ال -277
 ـ(.1961الموصل)

ىػ( ابن أبي 586طبقات فقهاء اليمن كرؤساء الزمن. عمر بن علي الجعدم)ت:بعد -278
 ـ(.1957سمرة. تحقيق: فؤاد السيد. طبعة القاىرة)

ىػ(. تحقيق: محمود 231طبقات فحوؿ الشعراء. محمد بن سبلـ الجمحي)ت: -279
 ـ.1913ـ(، ككذا طبعة ليدف سنة1952، ككذا طبعة سنة)1974كر. طبعة القاىرةشا 

ـ(. تحقيق: سوسنة ديفلد 1435ىػ/840طبقات المعتزلة. أحمد بن يحيى المرتضى ) -280
 ىػ(.1380ـ/1961فلزر. الناشر فرانز شناينز. المطبعة الكاثوليكية. بيركت)

ىػ(. طبعة 911السيوطي)ت: طبقات المفسرين. عبد الرحمن بن أبي بكر -281
 ـ(.1839ليدف)



ىػ(. طبعة 379طبقات النحويين كاللغويين. محمد بن الحسن الزبيدم)ت: -282
 ـ(.1954القاىرة)

الطرائف. البن طاككس. الطبعةة الحجرية، كطبعة الخياـ. قم: إيراف  -283
 ىػ.ؽ(.1400عاـ)

(. دار 2-1لفاركؽ عمر) (. دراسة تحليلية170/786-97/716العباسيوف األكائل) -284
 ـ(.1974-1970اإلرشاد. بيركت)
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، 1ىػ(. )األجزاء748العبر في خبر من غبر. الذىبي محمد بن أحمد بن عثماف)ت: -285
( بتحقيق: فؤاد السيد. طبعة 3، 2( بتحقيق: د. صبلح الدين المنجد، )5، 4

 ـ(.1969-1960الكويت)
ىػ(. تحقيق: 832األمين. محمد بن أحمد الفاسي )ت: العقد الثمين في تاريخ البلد -286

 السيد كالطناحي. طبعة القاىرة.
عقد الدرر في أخبار المنتظر. يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقرم  -287

 ـ(.1979ىػ/1399الشافعي. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة األكلى سنة)
ىػ(. 328ن عبد ربو األندلسي)ت:العقد الفريد. أحمد بن محمد ب -288

ـ(. دار الكتب العلمية. بيركت: لبناف. كبتحقيق أحمد أمين كجماعة، 1987ىػ/1407(3ط)
 طبعة القاىرة.

 -ىػ.ؽ. النجف األشرؼ1385علل الشرائع. للشيخ الصدكؽ. ط الحيدرية سنة -289
 العراؽ.
تحقيق: الدكتور طلعت ىػ(. 241العلل كمعرفة الرجاؿ. أحمد بن محمد بن حنبل)ت: -290

 ـ(.1963قورج بيكت كدك إسماعيل جراج أكغلي. طبعة أنقره)
ىػ(. 327علل الحديث. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازم، ابن أبي حاتم)ت: -291

 ىػ(.1343تحقيق: محب الدين الخطيب. طبعة القاىرة)
يق: محمد يحيى سالم علـو الحديث )الفلك الدكار(. إبراىيم بن محمد الوزير. تحق -292

ـ. مكتبة التراث اإلسبلمي. صعدة، دار التراث. صنعاء. ج . 1994ىػ/1415(1عزاف. ط)
 م.

ىػ(. 855عمدة القارئ )شرح صحيح البخارم(. بدر الدين محمود بن أحمد العيني) -293



 بيركت. -دار إحياء التراث العربي 
محيي الدين عبد الحميد. ىػ(. تحقيق: محمد 456العمدة. الحسن بن رشيق)ت: -294

 طبعة القاىرة.
عمدة الطالب في أنساب آؿ أبي طالب. أحمد بن علي الحسني المشهور بابن  -295
 ـ(.1961لبناف، ككذا طبعة النجف) -ىػ(. ط: دار مكتبة الحياة. بيركت828-748عنبو)
 ىػ.1392عيوف األخبار. البن قتيبة. طبعة المؤسسة المصرية العامة. سنة -296

(1/574) 

 

ىػ(. 734عيوف األثر في فنوف المغازم كالسير. محمد بن محمد، ابن سيد الناس)ت: -297
 لبناف. -بيركت -ىػ(، كطبعة دار المعرفة 1356طبعة القاىرة)

عدالة الركاة كالشهود كتطبيقاتها في الحياة المعاصرة. د. المرتضى بن زيد المحطورم.  -298
 بدر. صنعاء. ج . م. ـ. مكتبة مركز1997ىػ/1417(2ط)

غاية االختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار. البن زىرة محمد بن  -299
. المطبعة الحيدرية. 1352ىػ/753حمزة)بعد ـ(. تحقيق: السيد محمد صادؽ بحر العلـو
 ىػ(.1382ـ/1962النجف)

اسم بن محمد غاية األماني في أخبار القطر اليماني. يحيى بن الحسين بن الق -300
ـ(. تحقيق: د/سعيد عبد الفتاح عاشور. مراجعة: د. 1689-1625ىػ/1035-1100)

 ـ. دار الكتاب العربي. القاىرة.1968ىػ/1388محمد مصطفى زبارة. ط عاـ
ىػ(. تحقيق: برجستراسر. طبعة القاىرة 833غاية النهاية. محمد بن محمد الجزرم)ت: -301

 ـ(.1932)
( 4كالسنة كاألدب. عبد الحسين أحمد األميني النجفي. ط ) الغدير في الكتاب -302

 لبناف. -ـ. دار الكتاب العربي. بيركت1977ىػ/1397
غرباؿ الزماف في كفيات األعياف. يحيى بن أبي بكر بن محمد العامرم الحرضي  -303

ىػ(. صححو كعلق عليو: محمد ناجي زعبي العمر. ط 893-816اليماني)
 ـ(.1985ىػ/1405عاـ)

ـ. 1982ىػ/1402(4فاطمة من المهد إلى اللحد. السيد محمد كاظم القزكيني. ط) -304
 لبناف. -مؤسسة الوفاء. بيركت

ىػ(. طبعة 245فتح البارم شرح صحيح البخارم. محمد بن حبيب البغدادم)ت: -305



 ىػ(.1390ىػ(. كطبعة السلفية)1301بوالؽ)
ية من علم التفسير. محمد بن علي فتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدرا -306

 لبناف. -ىػ( بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. ط: دار المعرفة. بيركت1250الشوكاني)ت:
(أجزاء. دائرة المعارؼ 8-1ـ( )926ىػ/314الفتوح. أحمد بن أعثم الكوفي)نحو -307

 ىػ.1382ـ/1962الحيدرية. النجف

(1/575) 

 

ىػ(. تحقيق: رضواف محمد رضواف. 279بلذرم)ت:فتوح البلداف. أحمد بن يحيى الب -308
 ىػ(.1319ـ(، ككذا طبعة)199السعادة، القاىرة)

الفخرم في أنساب الطالبيين. للسيد عز الدين بن أبي طالب إسماعيل بن  -309
ـ(. تحقيق: السيد مهدم الرجائي. مكتبة آية اهلل العظمى 1217ىػ/614الحسين)بعد

 ىػ(.1409ـ/1989المرعشي. قم)
الفخرم في اآلداب السلطانية كالدكؿ اإلسبلمية. البن الطقطقا محمد بن علي بن  -310

ىػ(، ككذا طبعة القاىرة 1385ـ/1966ـ(. دار بيركت، بيركت)1309ىػ/709طباطبا)
 ىػ(.1340ـ(، ككذا طبعة سنة)1945سنة)

هم فرائد السمطين في فضائل المرتضى كالبتوؿ كالسبطين كاألئمة من ذريتهم علي -311
ىػ(. تحقيق: محمد 730-644السبلـ . إلبراىيم بن محمد بن المؤيد الجويني الخراساني)

 ـ. مؤسسة المحمودم. بيركت: لبناف.1978ىػ/1398(1باقر المحمودم. ط)
ىػ(. تحقيق: عبود الشالجي. 384الفرج بعد الشدة. المحسن بن علي التنوخي)ت: -312

 ـ(.1978طبعة بيركت)
ىػ(. 487شرح كتاب األمثاؿ. عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم)ت: فصل المقاؿ في -313

 ـ(.1981تحقيق: إحساف عباس كعبد المجيد عابدين. طبعة بيركت)
ىػ(. 1382الفصوؿ في اختصار سيرة الرسوؿ. محمد بن عبد الحر الكتاني)ت: -314

 تحقيق: الخطراكم كستو. طبعة بيركت.
ىػ(. مؤسسة 855علي بن محمد الصباغ المالكي)الفصوؿ المهمة في تأليف األمة.  -315

النجف.  -ىػ(، ككذا طبعة الحيدرية 1408بيركت. الطبعة األكلى) -األعلمي للمطبوعات 
 ىػ(.1381العراؽ عاـ)

فضائل الخمسة من الصحاح الستة. السيد مرتضى الحسيني الفيركزابادم.  -316



 لبناف. -ـ. مؤسسة األعبلمي. بيركت1982ىػ/1402(4ط)
)ت: -317 ىػ(. طبعة 456الفضل في الملل كاألىواء كالنحل. علي بن أحمد بن حـز

 ىػ(.1321القاىرة)
الفلك الدكار في علـو الحديث كالفقو كاآلثار. إبراىيم بن محمد الوزير.  -318

ـ. مكتبة التراث اإلسبلمي. اليمن. 1994ىػ/1415( 1تحقيق/محمد يحيى سالم عزاف. ط)
 صعدة.

(1/576) 

 

مصطفى جواد.  -فن تحقيق النصوص )أمالي مصطفى جواد في تحقيق النصوص( -319
أعدىا للنشر عبد الوىاب محمد علي. مجلة المورد المجلد السادس. العدد األكؿ. بغداد 

 ـ(.1977سنة)
فهرست أسماء علماء الشيعة كمصنفيهم. منتخب الدين بن بابويو الرازم. المكتبة  -320

 ىػ(.1404المرتضوية. طهراف )
فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء )دار المخطوطات(. جمع:  -321

 (. ج . ع . م سابقان.1محمد سعيد المليح كآخركف. الهيئة العامة لآلثار كدكر الكتب. ط)
فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير )مكتبة األكقاؼ(. أحمد بن عبد الرزاؽ  -322

( 1طبع تحت إشراؼ كزارة األكقاؼ كاإلرشاد. ج . ع . م سابقان. ط) الرقيحي كآخركف.
 ـ.1984ىػ/1404

(جزء. تحقيق: رضا 2-1ىػ( )438الفهرست. محمد بن إسحاؽ ابن النديم)ت: -323
 ـ(.1871تجدد. طبعة طهراف، ككذا طبعة ليبك سنة)

. طبعة ىػ(. تحقيق: إحساف عباس764فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي)ت: -324
 ـ(.1973بيركت)
 ىػ.1324الفوائد البهية في تراجم الحنفية. محمد بن عبد الحي اللكنوم. طبعة مصر -325
ىػ(. تحقيق: 807موارد الظمآف إلى زكائد ابن حباف. علي بن أبي بكر الهيثمي)ت: -326

 محمد عبد الرزاؽ حمزة.
ارؼ. بدكف ذكر لرقم كتاريخ في رحاب أئمة أىل البيت. محسن األمين. طبعة دار التع -327

 لبناف. -الطبع. بيركت
ىػ(. 1021فيض القدير بشرح الجامع الصغير. عبد الرؤكؼ بن علي المناكم)ت: -328



 ىػ(.1400ـ(، ككذا طبعة سنة)1972بيركت ) -الطبعة الثانية 
 ـ. دار الشركؽ.1985ىػ/1405( 11في ظبلؿ القرآف. سيد قطب. ط) -329
ىػ(. تحقيق: 817. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيركزبادم)ت:القاموس المحيط -330

ـ. بيركت: لبناف، ككذا 1987ىػ/1407( 2مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. ط)
 ىػ(.1330طبعة القاىرة سنة)

قصة األدب في الحجاز في العصر الجاىلي. عبد اهلل عبد الجبار كآخر. ط  -331
 بة الكليات األزىرية. القاىرة.ـ(. الناشر: مكت1980ىػ/1400عاـ)

(1/577) 

 

 لبناف. -( دار إحياء التراث العربي. بيركت3قصص األنبياء. عبد الوىاب النجار. ط) -332
ىػ(. طبعة 528قبلئد العقياف. الفتح بن محمد بن عبد اهلل بن خاقاف)ت: -333

 ىػ(.1283القاىرة)
ىػ(. تحقيق: 953ن علي ابن طولوف)ت:القبلئد الجوىرية في تاريخ الصالحية. محمد ب -334

 ـ(.1949محمد أحمد دىماف. طبعة دمشق)
 ـ.1933ىػ/1352قلب جزيرة العرب. فؤاد حمزة. طبعة مصر سنة -335
الكاشف المختصر المحتاج إليو من تاريخ ابن الدبستي. محمد بن أحمد بن عثماف  -336

 ـ(.1977-1951ىػ(. تحقيق: مصطفى جواد. طبعة بغداد)748الذىبي)ت:
الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل في كجوه التأكيل. أبي القاسم جار اهلل  -337

ىػ( كمعو: حاشية الجرجاني ككتاب اإلنصاؼ. 538-467محمود بن عمر الخوارزمي)
 لبناف. -ـ. دار الفكر. بيركت1977ىػ/1397(1ط)

ـ. 1939ىػ/1357ركشف أسرار الباطنية. محمد بن مالك الحمادم. طبعة مص  -338
كطبعات أخرل الحقة، كطبعة أخرل بتحقيق: محمد بن علي األكوع. مركز الدراسات 

 كالبحوث اليمني. صنعاء.
ىػ(. 327كشف الظنوف. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازم، ابن أبي حاتم)ت:  -339

 ـ(.1941طبعة أستانبوؿ)
ىػ.ؽ(. طهراف، ثم ط 1388الكافي )األصوؿ(. المطبعة اإلسبلمية. عاـ) -340
 إيراف. -ىػ.ؽ( الحيدرم. طهراف1377سنة)

الكامل في التاريخ. ألبي الحسن علي بن أبي الكراـ محمد محمد بن عبد الكريم  -341



( 4ىػ(. عني بمراجعة أصولو: نخبة من العلماء. ط)630الشيباني المعركؼ بابن األثير ت)
 اف.لبن -ـ دار الكتاب العربي. بيركت1983ىػ/1403

ىػ(. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. 365الكامل في الضعفاء. عبد اهلل بن عدم )ت: -342
 ـ.1984طبعة بيركت

ـ(. قطعو من 895ىػ/282كتاب النبات. ألبي حنيفة الدينورم أحمد بن داكد)  -343
 ـ.1953(. تحقيق: ب. لوين. ليدف بريد5الجزء)
 ـ.1914د زكي باشا. القاىرةكتاب األصناـ. البن الكلبي. تحقيق: د. أحم  -344

(1/578) 

 

ىػ(. 658كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب. محمد بن يوسف الكنجي)  -345
النجف العراؽ  -ىػ(، ككذا طبعة المضيفة الحيدرية 1409بيركت) -مؤسسة الرسالة 

 ىػ(.1399سنة)
قي كنز العماؿ في سنن األقواؿ كاألفعاؿ. علي بن عبد الملك المت  -346

 ـ.1979ىػ(. طبعة مؤسسة الرسالة بيركت975الهندم)ت:
 ىػ(.1322ىػ(. طبعة حيدر آباد)310الكنى كاألسماء. محمد بن أحمد الدكالبي)ت: -347
ىػ(. تقديم: مطاع الطرابيشي. طبعة 261الكنى كاألسماء. مسلم بن الحجاج)ت: -348
 ـ.1984دمشق
. عبد الرؤكؼ بن علي الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية -349

 ـ(.1938ىػ(. طبعة القاىرة)1021المناكم)ت:
ىػ(. 874الكواكب الدرية في السيرة النبوية. محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة)ت: -350

 ـ(.1971تحقيق: محمود زايد. طبعة بيركت)
(أجزاء. طبعة 3-1اللباب في تهذيب األنساب. البن األثير صاحب التاريخ. ) -351
 ىػ.1369-1356مصر
لباب التأكيل في معاني التنزيل الشهير بتفسير الخازف. عبلء الدين علي بن محمد بن  -352

ىػ(. ضبط كتصحيح: عبد السبلـ محمد بن علي شاىين. 725إبراىيم البغدادم الخازف)ت:
 لبناف. -ـ.دار الكتب العلمية. بيركت1995ىػ/1415( عاـ1ط)

بيركت. الطبعة  -ىػ(. مؤسسة األعبلمي 852ني)لساف الميزاف. ابن حجر العسقبل -353
لبناف، ككذا طبعة  -ىػ(، كطبعات أخرل خصوصان طبعة مؤسسة األعلمي. بيركت1406الثالثة)



 ىػ(.1329حيدر آباد. الهند سنة)
 ىػ(.1329ىػ(. طبعة حيدر آباد)245لساف الميزاف. محمد بن حبيب البغدادم)ت: -354
محمد بن مكـر بن علي قرميل رضواف بن أحمد بن أبي  لساف العرب. البن منظور: -355

( 2ىػ(. تنسيق: علي شيرم. ط)711-630القاسم بن حقو بن منظور)
 لبناف. -ـ. دار إحياء التراث العربي، كمؤسسة التاريخ العربي. بيركت1992ىػ/1412عاـ

(1/579) 

 

األنظار. مجد الدين بن لوامع األنوار في جوامع العلـو كاآلثار كتراجم أكلي العلم ك  -356
ـ. مكتبة التراث اإلسبلمي. 1993ىػ/1414( 1محمد بن منصور الحسني المؤيدم. ط)

 صعدة.
ـ. دار الحكمة. 1984ىػ/1404( 1مئة أكائل من النساء. سليماف سليم البواب. ط) -357
 سوريا. -دمشق
خ الطبع. مركز مبادئ في مناىج البحث العلمي. فؤاد الصادؽ. بدكف ذكر لرقم كتاري -358

 لبناف. -الدراسات كالبحوث العلمية. بيركت
ىػ(. تحقيق 151-85المبتدء كالمبعث كالمغازم. محمد بن إسحاؽ بن يسار ) -359

كتعليق: محمد حميد اهلل. تقديم: األستاذ محمد الفاسي. معهد الدراسات كاألبحاث للتعريب. 
 ـ(.1976ىػ/1396المغرب) -مطبعة محمد الخامس. فاس

(جزء. طبعة مصر 2-1مجالس ثعلب. ألحمد بن يحيى المعركؼ بثعلب. ) -360
 ـ.1948ىػ/1368سنة

ـ(. تحقيق: 11/ؽ5المجدم في أنساب الطالبيين. للسيد العمرم علي بن محمد)ؽ -361
 ىػ.1409ـ/1989أحمد مهدم الرمقاني. مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي. قم

ىػ(. تحقيق: محمود إبراىيم زايد. 354باف)ت:المجركحين. محمد البستي. ابن ح -362
 ىػ(.1396طبعة حلب)

-1المجموعة الكاملة اإلماـ علي بن أبي طالب. لعبد عبد الفتاح عبد المقصود. ) -363
 أجزاء(. منشورات مكتبة العرفاف، دار مكتبة التربية. بيركت.8

آيلزة ليختن شتينز. ىػ(. تحقيق الدكتورة: 245المحبر. محمد بن حبيب البغدادم)ت: -364
 بيركت. -المكتب التجارم 

ىػ(. بتحرير 807مجمع الزكائد كمنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي)ت: -365



ـ. مؤسسة 1986ىػ/1406الحافظين العراقي كابن حجر، بدكف ذكر لرقم الطبع. ط عاـ
 ىػ(.1352لبناف، ككذا طبعة القاىرة سنة) -المعارؼ. بيركت

 ـ(.1885مختصر كتاب البلداف. البن الفقيو. تحقيق: دم خوية. ط)ليدف -366
المختصر في أخبار البشر )يعرؼ بتاريخ أبي الفداء(. للملك المؤيد إسماعيل أبي  -367

 ىػ.1325(أجزاء. طبعة مصر4-1الفداء صاحب حماة. )

(1/580) 

 

( 1توراه(. ط)المختصر الوجيز في علـو الحديث. محمد عجاج الخطيب )دك -368
 لبناف. -ـ. مؤسسة الرسالة. بيركت1985ىػ/1405

 ىػ.1375مراتب النحويين. عبد الواحد اللغوم. طبعة مصر -369
ىػ(. 654مرآة الزماف في تاريخ األعياف. يوسف بن قزأكغلي، سبط ابن الجوزم)ت: -370

 ـ(.1951طبعة حيدر آباد)
(أجزاء. 4-1ىػ( )768أسعد اليافعي)ت:مرآة الجناف كعبرة اليقظاف. عبد اهلل بن  -371

 لبناف. -بيركت -ىػ، كطبعة مؤسسة األعلمي 1339-1337طبعة حيدر آباد 
 ـ(.1972دمشق) -مراجع تاريخ اليمن. للسيد عبد اهلل محمد الحبشي. كزارة الثقافة -372
ىػ( مذيل بترجمة 346مركج الذىب كمعادف الجوىر. علي بن الحسين المسعودم)ت: -373

 ـ.1930-1861سية. طبعة باريسفرن
مسالك األبصار في ممالك األمصار. أحمد بن يحيى بن فضل اهلل  -374

ـ(، كبتحقيق: أيمن 1985ىػ(. تحقيق: دكركيناكرافولسكي. طبعة بيركت)749العمرم)ت:
 فؤاد. القسم الخاص بمملكة اليمن.

بني. المسالك كالممالك. لكرخي األصطخرم. تحقيق: د/محمد جابر ال -375
 ـ.1961القاىرة
المستدرؾ على الصحيحين. أبي عبد اهلل محمد الحاكم النيسابورم. بذيلو التلخيص  -376

للذىبي. أشرؼ على طبعو: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. بدكف ذكر لتاريخ كرقم الطبع. 
لدار  ىػ(، ككذا الطبعة األكلى1341لبناف، ككذا طبعة حيدر آباد سنة) -دار المعرفة. بيركت

 بيركت. -الكتب العلمية
ىػ(، 1313ىػ(. طبعة الميمنية بمصر)241المسند. أحمد بن محمد بن حنبل)ت: -377

 لبناف، ككذا طبعة دار إحياء التراث العربي. -ككذا طبعة دار الفكر. بيركت



مسند أبي داكد الطيالسي. سليماف بن داكد بن أبي ركد الفارسي  -378
ىػ(. طبعة مجلس دائرة المعارؼ النظامية. حيدر 1321سنة) (1ىػ(. ط)204الطيالسي)ت:

 ىػ(.1372الهند، ككذا طبعة القاىرة سنة) -آباد
ىػ(. تحقيق: فبليشهمر. 354مشاىير علماء األمصار. محمد البستي. ابن حباف)ت: -379

 ىػ(.1388ـ(، ككذا طبعة سنة)1959طبعة القاىرة)
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تفسير أىل البيت عليهم السبلـ المجموع من تفسير األئمة  المصابيح الصادعة األنوار -380
ىػ(. تحقيق: عبد السبلـ 1062األطهار. جمع كتأليف: عبد اهلل بن أحمد بن إبراىيم الشرفي)

ـ. منشورات مكتبة التراث 1998ىػ/1418( 1(. ط)1الجزء) -الوجيو كمحمد قاسم الوجيو 
 اليمن. -اإلسبلمي. صعدة

عربي اإلسبلمي في اليمن. عبد اهلل الحبشي. مركز الدراسات اليمنية مصادر الفكر ال -381
 ـ(.1972صنعاء)
مصادر تاريخ اليمن في العصر العباسي. أليمن فؤاد السيد. المعهد العلمي الفرنسي  -382

 ـ(.1974لآلثار الشرقية. القاىرة)
ىػ(. 235في)المصنف في األحاديث كاآلثار. عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكو  -383

ىػ(. كبتحقيق: عبد 1409بيركت. الطبعة األكلى) -تحقيق: سعيد محمد اللحاـ. دار الفكر 
 ـ(.1979الخالق األفغاني، طبعة بومبام سنة)

ىػ(. تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي. 211المصنف. عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني) -384
 كما بعدىا.ىػ( 1390منشورات المجلس العلمي، كطبعة بيركت سنة)

المطرب في أشعار أىل المغرب. عمر بن الحسن بن دحية الكلبي، أبو  -385
 ـ(.1954ىػ(. طبعة القاىرة)633الخطاب)ت:

ىػ(. تحقيق الدكتور: ثركة عكاشة. الطبعة 276المعارؼ. ابن قتيبة الدينورم) -386
 ـ( الهيئة المصرية العامة.1992السادسة)

ىػ(. تحقيق: سكينة 571الحسن، ابن عساكر)ت:المعجم المشتمل. علي بن  -387
 ـ.1980الشهابي. طبعة دمشق

ىػ(. تصحيح: عبد 360المعجم الصغير. أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبرم) -388



ىػ(. كبتقديم كضبط: كماؿ 1401الرحمن محمد عثماف. دار الفكر. بيركت. الطبعة الثانية)
 ـ(.1986ىػ/1406لبناف سنة) -لثقافية. بيركتيوسف الحوت، الطبعة األكلى لعالم الكتب ا
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 -ىػ(. مكتبة المعارؼ 360المعجم األكسط. أبو القاسم سليماف بن أحمد الطبرم) -389
ىػ(. قاـ بإخراجو: إبراىيم مظفر كآخركف. تحت إشراؼ: مجمع 1407الرياض. الطبعة األكلى)

 ـ( مطابع دار المعارؼ.1980ىػ/1400مصر. الطبعة الثانية سنة) -اللغة العربية 
ىػ(. 1369معجم األنساب كاألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسبلمي. زامباكر فوف)ت: -390

 ـ(.1951أخرجو جماعة من الباحثين. تحت إشراؼ: زكي محمد حسن. طبعة القاىرة)
ىػ(. تحقيق: عبد الستار فراج. 348معجم الشعراء. محمد بن عمراف المرزباني)ت: -391

 ة دمشق.طبع
ىػ(. تحقيق: حمدم عبد 360المعجم الكبير. أبو القاسم: سليماف بن أحمد الطبرم) -392

المجيد السلفي. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية، ككذا الطبعة الثانية لوزارة األكقاؼ 
 الدينية العراقية.

العزيز  معجم ما استعجم من أسماء الببلد كالمواضع. عبد اهلل بن عبد -393
ـ(، ككذا الطبعة الثالثة 1945ىػ(. تحقيق: مصطفى السقاء. طبعة القاىرة)487البكرم)ت:

 ىػ(.1403لبناف سنة) -لعالم الكتب. بيركت
 -ىػ(. طبعة دار صادر 626معجم البلداف. ياقوت بن عبد اهلل الحموم الركمي)ت: -394

 لبناف. -بيركت، كطبعة دار إحياء التراث العربي. بيركت
ـ. 1985ىػ/1406( 2معجم البلداف كالقبائل اليمنية. إبراىيم أحمد المقحفي. ط) -395

 دار الكلمة. صنعاء. ج . م.
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. بدكف ذكر لرقم كتاريخ  -396

 لبناف. -الطبع. دار إحياء التراث العربي. بيركت
ىػ(. طبعة 1351ة كالمعربة. سزكيس، يوسف إلياف)ت:معجم المطبوعات العربي -397

 ـ(.1928القاىرة)
معجم الحجرم: مجموع بلداف كقبائل اليمن. محمد أحمد الحجرم. تحقيق:  -398

 (. كزارة اإلعبلـ كالثقافة. ج . م.1إسماعيل األكوع. ط)



( 3معجم المفسرين من صدر اإلسبلـ حتى العصر الحاضر. عادؿ نويهض. ط) -399
 لبناف. -ـ. مؤسسة النويهض الثقافية. بيركت1988ىػ/1409عاـ
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المعجم المفهرس أللفاظ القرآف الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي. بدكف ذكر لرقم  -400
 ـ.1982الطبع. المكتبة اإلسبلمية. إستانبوؿ

معجم األدباء أك إرشاد األريب إلى معرفة األديب. ياقوت بن عبد اهلل  -401
 ـ.1930-1923بيركت، كطبعة القاىرة -ىػ(. طبعة دار المستشرؽ 626م)ت:الحمو 
مجمع البياف في تفسير القرآف. أبو الفضل بن الحسن الطبرسي. بدكف ذكر لرقم  -402

 لبناف. -كتاريخ الطبع. منشورات دار مكتبة الحياة. بيركت
( 6معجم قبائل العرب القديمة كالحديثة. عمر رضا كحالة. ط) -403

 لبناف. -ـ. مؤسسة الرسالة. بيركت1991ىػ/1412ـعا
معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار. محمد بن أحمد بن عثماف  -404

ـ. 1984ىػ/1404( 1ىػ(. تحقيق: بشار عواد معركؼ كآخركف. ط)748-673الذىبي)
لبناف. كبتحقيق: محمد سيد جاد الحق، طبعة القاىرة  -مؤسسة الرسالة. بيركت

 ـ(.1967سنة)
ىػ(. تحقيق: أكـر ضياء 1277المعرفة كالتاريخ. يعقوب بن سفياف الفسوم)ت: -405

 ـ(.1981العمرم. طبعة بيركت)
ىػ(. طبعة 405معرفة علـو الحديث. محمد بن عبد اهلل الحاكم)ت: -406

 ـ(.1937القاىرة)
 الهند. -معرفة أخبار الرجاؿ. محمد بن عمر الكشي. طبعة بومبام -407
ـ. نشر مركز 1980(1معالم اآلثار اليمنية. القاضي حسين بن أحمد السياغي. ط) -408

 الدراسات كاألبحاث اليمنية. ج . م.
معالم اإليماف في معرفة أىل القيركاف. عبد الرحمن بن محمد الدباغ. مع استدراكات  -409

 ىػ.1320(أجزاء. طبعة تونس4-1عليو ألبي القاسم بن عيسى بن ناجي )
اىد التنصيص على شواىد التلخيص. عبد الرحمن بن عبد الرحمن العباسي مع -410
 ىػ(.1367ىػ(. طبعة القاىرة)963)ت:
ىػ(. تحقيق: مارسدف جونس. عالم الكتب 207المغازم. محمد بن عمر الواقدم)ت: -411



 لبناف. -بيركت، ككذا طبعة مؤسسة األعلمي. بيركت -
ىػ(. طبعة 620أحمد موفق الدين، ابن قدامة)ت: المغني. البن قدامة، عبد اهلل بن -412

 مكتبة الرياض.
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(جزء. طبعة حيدر آباد 2-1مفتاح السعادة كمصباح السعادة. لطاش كبرم زادة. ) -413
 ىػ(.1329عاـ)

-544مفاتيح الغيب. محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكرم الرازم) -414
 ـ(.1210-1150ىػ/606
السنة. فنسنك، أم. )دكتور( كآخر. نقلو إلى العربية: محمد فؤاد عبد  مفتاح كنوز -415

 مصر. -الباقي. بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. دار الحديث. القاىرة
المفضليات )ديواف المفضليات(. أبو العباس المفضل بن محمد الضبي. مع شرحو  -416

. 1920عقوب اليل. بيركت سنةألبي محمد القاسم بن محمد بن بشار األنبارم. ط: كارلوس ي
 (. الجزء الثاني ترجمة الكتاب إلى اإلنجليزية كتعليقات.1-2)

ىػ(. تحقيق: الغمارم. 902المقاصد الحسنة. محمد بن عبد الرحمن السخاكم)ت: -417
 ـ(.1979طبعة بيركت)

ىػ. 1407( سنة2المقتطف من تاريخ اليمن. عبد اهلل بن عبد الكريم الجرافي. ط) -418
 شورات العصر الحديث.من

(. 324/935مقاالت اإلسبلميين كاختبلؼ المصلين. لؤلشعرم علي بن إسماعيل) -419
( فرانز شتاينر 1(. سلسلة النشرات اإلسبلمية رقم)2تحقيق: ىلموف ريتر. ط)

ىػ(. كبتحقيق: محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية. القاىرة 1382-ـ 1963ميسبادف)
 ـ(.1969سنة)

مقاتل الطالبيين. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي األصفهاني  -420
ىػ. 1408ـ/1987(2ىػ(. شرح كتحقيق: السيد أحمد صقر. ط)356-284األموم)

 لبناف. -مؤسسة األعلمي. بيركت
مقتل الحسين عليو السبلـ كمصرع أىل بيتو كأصحابو بكرببلء )المشتهر: مقتل أبي  -421

ج .  -ف لوط بن يحيى. مكتبة العلـو العامة. البحرين. مكتبة الخير. صنعاءمخنف(. أبو مخن
 ( صفحة.144م. )مصور عن أصل مخطوط( يقع في )



 ـ(.1971مقدمة رسائل العدؿ كالتوحيد. محمد عمارة. طبعة القاىرة) -422
ىػ(. طبعة 548الملل كالنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني)ت: -423

 ـ(.1975بيركت)
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مناسك الحربي: المناسك كأماكن طرؽ الحج. إبراىيم بن إسحاؽ  -424
 ىػ.1389ـ/1969ـ(. تحقيق: حمد الجاسر. دار اليمامة. الرياض285/898الحربي)

 -ىػ(. المطبعة الخيرية 303مناقب علي بن أبي طالب. أحمد بن شعيب النسائي)ت -425
 القاىرة.

أبي طالب عليو السبلـ. ؿ أبي الحسن علي بن محمد  مناقب أمير المؤمنين علي بن -426
ىػ(. أعده للطبع: المكتب العالمي 483الواسطي الحبلني الشافعي الشهير بابن المغازلي)ت:

لبناف، ككذا النسخة المحققة/بتحقيق: محمد باقر  -للبحوث. منشورات مكتبة الحياة. بيركت
 ىػ.ؽ.1394طهراف -البهبودم. المطبعة اإلسبلمية

مناقب اإلماـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ. للحافظ محمد بن  -427
( 1ىػ(. تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودم. ط)3سليماف الكوفي القاضي )منأعبلـ ؽ

 قم. -ىػ. مجمع إحياء الثقافة اإلسبلمية. إيراف1412محـر الحراـ
بن شهرآشوب السركم المازندراني. مناقب آؿ أبي طالب. ألبي جعفر محمد بن علي  -428

 ـ. دار األضواء.1985ىػ/1405ط: عاـ
429- ( ىػ(. تحقيق: مالك المحمودم. 568المناقب. الموفق بن أحمد أخطب خوارـز

 ىػ.1411مؤسسة النشر اإلسبلمي. قم
ىػ(. طبعة 597المنتظم في تاريخ الملوؾ كاألمم. عبد الرحمن بن علي بن الجوزم)ت: -430

 ىػ(.1359-1357) حيدر آباد
( 1ىػ(. ط)975-885منتخب كنز العماؿ. علي بن حساـ الدين بن عبد الملك ) -431
 لبناف. -ـ( دار إحياء التراث العربي. بيركت1990ىػ/1401عاـ)

كتحقيق: مركز الغدير للدراسات … منتخب فضائل النبي كأىل بيتو عليهم السبلـ  -432
 لبناف. -ـ(. بيركت1996ىػ/1416راف. ط)سنةاإلسبلمية. تقديم: د. محمد بيومي مه

ـ(. تحقيق: السيد محمد 11/ؽ5منتقلة الطالبيين. البن طباطبا إبراىيم بن نصر)ؽ -433
 ىػ.1388ـ/1968مهدم الخراساف. المطبعة الحيدرية. النجف



ىػ(. المجلدات الثاني كالثالث 748المنجد. محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي)ت: -434
 ـ(.1969-1960السيد. طبعة الكويت) تحقيق: فؤاد
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يحيى بن شرؼ محيي الدين  -435
 ىػ(.1349ىػ(. طبعة القاىرة)676النوكم)ت:

ـ. دار 1993( 1منهج البحث كتحقيق النصوص. د. يحيى كىيب الحيورم. ط) -436
 لبناف. -المغرب اإلسبلمي. بيركت

ىػ(. تحقيق: عبد الستار 370كالمختلف. الحسن بن بشير اآلمدم)ت:المؤتلف  -437
 ـ(.1961فراج. القاىرة)

الموسوعة العربية الميسرة. محمد شفيق غرباؿ )مشرؼ(. دار الشعب كمؤسسة  -438
 ـ.1965فرانكلين. مصور عن طبعة عاـ

شباب الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب المعاصرة. الندكة العالمية لل -439
 ـ.1989ىػ/1409( عاـ2اإلسبلمي. ط)

ـ(. 1153-1086ىػ/548-479موسوعة الملل كالنحل. أبي الفتح الشهرستاني) -440
 ـ. بدكف ذكر إلسم الدار الناشر.1981( عاـ1ط)

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. محمد بن عمراف المرزباني. طبعة مصر  -441
 ىػ.1343سنة

ـ(. 795-712ىػ/179-93أنس بن مالك األصبحي الحميرم) الموطأ. مالك بن -442
لبناف،  -ـ(. المكتبة الثقافية. بيركت1988ىػ/1408تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط عاـ)

 باإلضافة إلى طبعات أخرل، ككذا طبعة القاىرة.
ىػ(. تحقيق: 923المواىب اللدنية بالمنح المحمدية, أحمد بن محمد القسطبلني) -443

لبناف، كطبعة دار الكتب  -ىػ. المكتب اإلسبلمي. بيركت1412(1أحمد الشامي. ط)صالح 
 العلمية.

ىػ. منشورات مكتبة آية اهلل 1413( عاـ1مؤلفات الزيدية. السيد أحمد الحسيني. ط) -444
 العظمى المرعشي النجفي.

ىػ(. تحقيق: علي 748ميزاف االعتداؿ. محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي)ت: -445
 ـ(.1963لبجاكم. طبعة القاىرة)ا



منية الراغب في إيماف أبي طالب. محمد رضا الطبسي النجفي. أشرؼ على إخراجو:  -446
 قم. -( المطبعة العلمية2عماد الدين الطبسي. ط)

ىػ(. تحقيق: أحمد زكي. 674نكت الهيماف في نكت العمياف. خليل بن أيبك )ت: -447
 ـ(.1911طبعة القاىرة)
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ىػ(. تحقيق: عبد العزيز 286نسب عدناف كقحطاف. محمد بن يزيد المبرد)ت: -448
 ـ(.1936الميمني. القاىرة)

 -ىػ(. مطبعة المعاىد. القاىرة 1323نزىة الجليس. للصفوم الشافعي. ط سنة) -449
 مصر.
 مصر. -نور األبصار. للشبلنجي الشافعي. المطبعة اليوسفية. نشر مكتبة الجمهورية -450
نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض. أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي  -451

 لبناف. -ىػ(، كطبعة دار الفكر. بيركت1327ىػ(. طبعة القاىرة)1069المصرم)ت:
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